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เจ้าสาวสโลว์ไลฟ์

นัทธิมา



"ถ้าเอ๋ยเป็นพ่ีปาล เอ๋ยอยากเรียนด้านหัวใจค่ะ"
"ท�าไมล่ะ"

"เอ๋ยอยากรู้ว่าก้อนเนื้อเล็กๆ แค่นี้ท�าไมถึงส�าคัญนัก 
เอ๋ยอยากรู้ว่ามันท�างานยังไง มีกลไกอะไรบ้าง"
"งั้นก็ตามที่เอ๋ยว่า พ่ีเรียนผ่าตัดหัวใจแล้วกัน"

"ง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอคะ"
"อืม ง่ายๆ แบบนี้แหละ"



หลังจากผลงานสุดน่าประทับใจเรื่อง 'เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย' อันเป็น 

เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวท่ีมีอายุต่างกัน ความแปลกใหม่ของเจ้าบ่าว 

ขบวนสดุท้ายท่ีนางเอกอายุมากกว่าพระเอกได้ออกไปครองใจนกัอ่านทุกท่านแล้ว  

นัทธิมาก็อยากท่ีจะน�าเสนอเรื่องราวของนางเอกท่ีอายุน้อยกว่าพระเอกบ้าง  

จึงเกิดเป็น 'เจ้าสาวสโลว์ไลฟ์' ที่อยู่ในมือของนักอ่านเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ

โดยเจ้าสาวสโลว์ไลฟ์นี้คือเรื่องราวของ 'อิศยา' สาวสโลว์ไลฟ์ที่เรียนจบ

มัธยมปลายแล้วไม่อยากเรียนต่อ แต่กลับมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจของตัวเอง  

ความไม่เป็นไปตามแพตเทิร์นของสงัคมท�าให้หญงิสาวท้ังโดนดถูกู โดนค�าครหา  

โดนตั้งค�าถามมากมาย กับ 'ปาล' แพทย์อินเทิร์นท่ีมาท�างานใช้ทุนอยู่  

ณ โคกเสือเผ่นผู้ตกหลุมรักหญิงสาวท่ีใช้ชีวิตไม่เป็นไปตามแบบแผนของ 

สังคมคนนี้ แต่ความรักของคนทั้งสองก็ไม่ได้เรียบง่ายราบรื่นดังใจคิด เพราะ

ท้ังคู่มีความแตกต่างกันมากมาย ท้ังสไตล์การใช้ชีวิต ฐานะ และการศึกษา  

โดยเฉพาะครอบครวัของชายหนุม่ท่ีคอยกดีกนัความรกัของแพทย์อนาคตไกล 

กับหญิงสาวสโลว์ไลฟ์ผู้นี้ในทุกๆ ทาง

ทุกอย่างหลอมรวมจนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีให้นักอ่านทุกท่านได้มา

ร่วมเอาใจช่วยพระเอกนางเอกคู ่นี้ไปด้วยกัน แล้วความรักท่ีเต็มไปด้วย 

ความแตกต่างในทุกๆ ทางจะเป็นอย่างไร พลิกหน้าถัดไปเพื่อเอาใจช่วย 

ทั้งสองคนไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ



'นัทธิมา' หรือนามปากกาเดิมคือ 'นัธ' เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอน 

มัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ เวียนกับเพื่อนในห้อง ไปๆ มาๆ ก็ปรากฏว่า

ชอบจริงจัง เลยตั้งใจว่าสักวันจะเป็นนักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึง

เป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะพุ่งตรงสู่สิ่งท่ีฝัน ส�าหรับ 

นัทธิมาเรียกว่าอ้อมโลก กว่าจะมีนิยายรักเรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ 

นิยายรักเรื่องแรกคือให้รักเคียงเราค่ะ จากนั้นก็เขียนนิยายรักมาเรื่อย  

ไล่มาตั้งแต่จับร้ายมาชนรัก, หมั้นด้วยใจหมายด้วยรัก, เล่ห์ล ้อมรัก,  

พลอยเหลี่ยมเพชร, กลบุษบา, สาปกานดา, ลูกเป ็ดซินเดอเรลล่า,  

บุหลันมันตรา, เพลิงธุลี, บอสคะ หนูจะไม่ทน!, ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง, 

เจ้าบ่าวขบวนสดุท้าย และเจ้าสาวสโลว์ไลฟ์ท่ีคณุผูอ่้านถอือยูน่บัเป็นเล่มท่ี 14 ค่ะ  

ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook นัทธิมา 

https://www.facebook.com/nutthima.author ค่ะ 

นัทธิมา

ประวัติ

นักเขียน



ปาล   ชายหนุ่มรูปร่างสูง มาดขรึม สุขุมลุ่มลึก จากนักศึกษาแพทย์สู ่
คณุหมอรปูหล่อดกีรศีลัยแพทย์ดงั เขามนีสิยัพดูน้อย เกบ็ความรูส้กึ  
และรักเดียวใจเดียว 

อิศยา (เอ๋ย)  หญิงสาวร่างเล็กผู ้ผันตัวจากแม่ค้าออนไลน์หน้าใสสู่เจ ้าของ 
ร้านอาหารดังจากเชียงใหม่ เป็นรักแรกและรักเดียวของหมอปาล  
มีนิสัยเรียบง่าย ใจเย็น ยังไงก็ได้ ไม่ชอบมีเรื่องกับใคร แต่ก็ 
ไม่ยอมให้ใครมาหาเรื่องตนเอง

ทอฝัน   คุณหมอสาวหน้าสวย รูปร่างสูงเพรียว หลงรักหมอปาลมาตั้งแต่ 
สมัยเรียน มีนิสัยข้ีอิจฉา พร้อมจะท�าทุกอย่างเพื่อให้ตนสมหวัง 
ในความรัก

คุณหญิงทิพย์สุดา  หญิงวัยกลางคนรูปร่างเพรียว มารดาของหมอปาล และเป็น 
แม่สามีจอมเฮี้ยบ มีนิสัยเข้มงวด เจ้าระเบียบ เย่อหยิ่ง และถือทิฐิ

แนะน�ำ

ตัวละคร
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โคกเสือเผ่น คืออ�าเภอเล็กๆ ที่ 'เขา' มาเป็นหมอใช้ทุนร่วมปีกว่าแล้ว 

เธอไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเพราะความขี้เก๊ก น่าหมั่นไส้ แต่ 'เงิน' 

ท�าให้เราต้องมาเกี่ยวข้องกันจนได้

'ขายยังไง'

เขาถามหน้าตายตอนเจอเธอท่ีอู่ซ่อมรถของพ่อ นยัน์ตาคมกรบิสดี�าจดั 

หลงัแว่นกรอบบางจบัจ้องเธอไม่วางตา แม้เธอจะอายุแค่สบิเก้าปี แต่ใครจะรู้  

รสนิยมทางเพศของผู้ชายบางคนอาจจะชอบ 'กินเด็ก' ก็ได้

'พูดให้มันดีๆ นะลุง'

'เธอนั่นแหละพูดให้ดีๆ ฉันไม่ได้แก่ขนาดเป็นลุง' 

เขาส่งเสียงดุพลางดันแว่นขึ้นกระชับใบหน้าด้วยท่าทีของผู้ทรงภูมิ

'แล้วจู่ๆ หมอปาลถามว่าขายยังไงกับผู้หญิง จะให้เอ๋ยคิดเป็นอื่น 

ได้ยังไงล่ะ' 

ชายหนุ่มเลิกคิ้วละม้ายเพิ่งนึกได้ว่าตนเองประหยัดถ้อยค�าเกินไป 

'เห็นพยาบาลบอกว่าเธอรับท�าปิ่นโตส่งโรง'บาลด้วย'

เขาชูใบปลิวโฆษณาเซ็ตปิ่นโตดีลิเวอรี่ในมือ 

บทน�ำ
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'อ๋อ เอ๋ยรับ แต่คิวแน่นมาก' 

หญิงสาวคุยโว ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลโคกเสือเผ่นไม่มีร้านอาหาร แต่

รสชาติอาหารแสนอร่อยของอิศยาดังกระฉ่อนไปท่ัวอ�าเภอโคกเสือเผ่น 

ท�าให้บุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าท่ีในท่ีว่าการอ�าเภอล้วน 

ติดอกติดใจ ยอมควักเงินผูกปิ่นโตรายเดือนกับเธอหลายสิบราย

'ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไร'

หญิงสาวผู้เห็นเงินเป็นศาสดารีบคว้าแขนหมับ

'เดี๋ยวเอ๋ยแทรกคิวให้' 

แพทย์หนุ่มเลิกคิ้ว นัยน์ตาคมกริบมีประกายขบขันในท�านองว่าเขา 

'รู้ทัน' เธอ 

แต่อิศยาแสร้งตีหน้าไม่รู้ไม่ช้ี เห็นแก่เงินหรอกจึงยอมลงให้ เธอ 

ชอบเงนิ ชอบกรดีแบงก์เหมือนพนกังานธนาคารเวลานบัแบงก์ท่ีเคาน์เตอร์ 

ชอบมองตัวเลขในบัญชีธนาคารวิ่งขึ้นทุกเดือน มันอุ่นใจดี 

'เห็นว่าหมอปาลช่วยคนตกทุกข์ได้ยากหรอกนะ เนีย่เอ๋ยมเีวตติง้ลสิต์

ตั้งหลายคน แต่เอ๋ยแทรกคิวให้หมอปาลเป็นพิเศษเลยนะ'

หญิงสาวแสร้งพูดเป็นบุญเป็นคณุ และหลงัจากเขาเข้ามาเป็นสมาชิก 

'ปิ่นโต' ได้สองเดือน เธอก็อยากทึ้งผมตัวเองนัก เพราะหมอปาลมีกระดาษ

สอดกลับมาในปิ่นโตให้เธอทุกวัน

'ท�าไมไข่ดาวเกรยีม บอกแล้วไงว่าเอาแบบไม่สกุ...หมผูดัซีอิว๊แข็งไป 

...ฉันไม่ชอบไก่ติดกระดูก...ท�าไมผสมมันหมูในแฮ่กึ๊นเยอะขนาดนั้น... 

ผัดฉ่าอะไรน�้ามันลอยฟ่องขนาดนั้น' 

และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายจนอิศยาหมั่นไส้ อยากฟาดเขาด้วย

เงินค่าผูกปิ่นโตนักเชียว เจอแบบนี้ทางใครทางมันดีกว่า

'เดือนหน้าเอ๋ยต้องแคนเซิลปิ่นโตของหมอปาลแล้วนะ คิวเต็ม!'

'ฉันมาก่อน คิวจะเต็มได้ยังไง'
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'ก็เอ๋ยท�าไม่ทัน เอ๋ยท�าไหวแค่สี่สิบคิว ของหมอปาลคิวท่ีสี่สิบเอ็ด  

เต็มพอดี'

หมอปาลยกมือกอดอก ก้มหน้ามองหญิงสาวนิ่งๆ ดวงตาสีด�าจัด 

หลงักรอบแว่นสเีงนิเปล่งประกายวบิวบัราวกบัมีสายฟ้าฟาดฟันกนัอยู่ในนัน้ 

ครู่หนึ่งเขาจึงเอ่ยเสียงเรียบ

'เธอเรียนจบมัธยมปลายแล้ว ท�าไมไม่เรียนต่อ'

'มันชีวิตเอ๋ยไหมคะหมอ'

หมอหนุ่มวางสีหน้าเรียบเฉย ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนกับค�าตอบในเชิง

ต่อว่านัก 

'ฉันหวังดี!' 

'เอ๋ยหัวขี้เลื่อย เรียนไปก็เปลืองเงิน เสียเวลาด้วย เอ๋ยท�าปิ่นโตขาย

แล้วก็ช่วยพ่อดูแลอู่ดีกว่า'

'เธอควรคิดถึงอนาคตตัวเองบ้าง เธอยังเด็กนะ'

'ก็เอ๋ยสะดวกแบบนี้นี่คะ'

อิศยาคือหญิงสาวผู้มีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการ เธอชอบค้าขาย 

ไม่ได้อยากเรียนต่อเพื่อไปเป็นลูกจ้างใครสักหน่อย

แต่หมอปาลคงไม่เข้าใจจึงมองเธอด้วยสายตาต�าหนิก่อนเดินจากไป 

หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเกือบสามเดือน 

กระท่ังคนืหนึง่ท่ีฝนตกหนัก เขาลงจากรถจักรยานยนต์ของลงุภารโรง

แล้ววิ่งเข้ามาในอู่ซ่อมรถของพ่อซ่ึงเป็นอาคารกึ่งปูนกึ่งไม้ขนาดสองห้อง 

ริมถนนสองเลน

เนื้อตัวของเขาเปียกโชก เส้นผมดกด�าลีบแบน หมดสภาพหมอหนุ่ม

สุดหล่อแห่งโคกเสือเผ่น 

'รถเสร็จไหมครับลุงถม'

'ยังเลย เข้ามากินข้าวกินปลาก่อนสิหมอปาล เอ๋ยไปเอาจาน 
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มาเพิ่มหน่อยลูก'

อิศยาลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารอย่างว่าง่าย พอเธอเดินกลับมาหมอปาล

ก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอแล้ว แววตาคมกริบยามมองลอดแว่นออกมานั้น 

ชวนให้เธอรู้สึกวูบวาบแปลกๆ 

'กับข้าวง่ายๆ หมอคงทานได้ใช่ไหมคะ'

อิศยาพยายามเบ่ียงเบนความสนใจของเขาจากการวิพากษ์วิจารณ์เธอ

ทางสายตามาหยุดที่อาหารบนโต๊ะ ผัดเผ็ดกบ ผักต้มเคียงน�้าพริกแมงดา 

และทอดมันปลากรายคืออาหารบนโต๊ะวันนี้ 

ทุกอย่างสดใหม่และส่งกลิ่นหอมฉุย หมอหนุ่มซ่ึงเพิ่งเสร็จงานท่ี 

โรงพยาบาลและยังไม่มีอะไรรองท้องจึงพยักหน้า

'หรือจะให้เจ้าเอ๋ยท�าอะไรเพิ่มไหม บอกได้นะหมอ'

'ผมทานได้ครับลุงถม'

ได้หรือไม่ได้เขาก็เติมข้าวสองจาน โดยมีเธอกับพ่อนั่งมองตาปริบๆ 

'คงจะหิวมากล่ะสิหมอ เมื่อกลางวันไม่ได้ทานเหรอ'

'ผมยุ่งน่ะครับ อาหารท่ีโรง'บาลก็ไม่ค่อยอร่อย ผมเลยไม่ค่อย 

ทานกลางวัน'

เขาพูดพลางเหลือบมองคนต้นเหตุ แต่เรื่องอะไรจะยอมรับ เธอจึง

ลอยหน้าลอยตาเสมองทางอื่นแทน 

'ช่วงนี้ท�าอะไรบ้าง'

หมอปาลเปรยขึ้นเมื่ออาสามาช่วยเธอล้างจาน

เธอไม่ชอบนัยน์ตาดุๆ ท่ีหมอปาลมองมาเหมือนครูฝ่ายปกครอง 

ก�าลังประเมินว่านักเรียนตัดผมผิดระเบียบหรือเปล่า

'ก็ท�าโน่นท�านี่ค่ะ'

'แล้วท�าโน่นท�านี่น่ะท�าอะไร'

อิศยาช้อนตามองคนตัวโตละม้ายจะถามว่าต้องการอะไรกันแน่  
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แล้วเขาก็ไม่ให้เธอรอค�าตอบนาน

'แล้วเมื่อไรจะเรียนต่อ'

อิศยาเบะปากด้วยความระอา เจอหน้าทีไรหมอปาลกช็อบถามเรือ่งนี้ 

'เมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละค่ะหมอ'

'อย่ามากวน นี่ถามดีๆ'

'ก็เอ๋ยไม่ได้อยากเรียนต่อนี่คะ เอ๋ยชอบท�างาน ชอบหาเงินเยอะๆ  

สนุกดี'

'งานอะไร'

'ก็ท�าปิ่นโตขายแล้วก็ช่วยพ่อดูแลอู่ไงคะ'

เขาเช็ดจานพลางถอนหายใจ

'มันไม่มั่นคง อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะเอ๋ย เธอควรเรียนต่อ

ได้แล้ว ยิ่งนานวันจะยิ่งขี้เกียจ'

เธอขี้เกียจที่ไหนกัน ตื่นตั้งแต่ไก่โห่ไปตลาดซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร 

ช่วงสายไปไปรษณีย์ เที่ยงก็ขับกระบะไปส่งปิ่นโตที่โรงพยาบาล แล้วค่อย

กลับบ้าน ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆ เสียหน่อย

เดี๋ยวน้ีเธอมีลูกค้าเกือบหกสิบรายจนต้องจ้างเด็กข้างบ้านให้มาช่วย

เตรียมอาหารและแพ็กของส่งไปรษณีย์ด้วยซ�้า

'เอ๋ยพูดไปหมอปาลก็ไม่เข้าใจหรอก'

เธอเช็ดมือกับกางเกงสี่ส่วนพลางเดินกลับไปหาบิดาท่ีหน้าบ้าน  

หมอปาลยืนคุยโทรศัพท์อยู่ในครัวครู่หนึ่งก่อนเดินตามมาสมทบ 

'รถพอขับได้ไหมครับลุงถม ไม่ถึงกับต้องเพอร์เฟ็กต์ก็ได้ครับ แค่พอ

ขับไปถึงโรง'บาลได้ก็พอครับ'

'ยังขับไม่ได้หรอกหมอ อะไหล่ยังไม่มาส่งเลย ขนส่งมันบอกจะมาวนันี ้

ก็เลื่อน ผมก็ลืมโทรบอกหมอด้วย เลยเสียเวลากันหมด'

'ถ้างัน้ผมขอยืมรถมอ'ไซค์ลงุถมสกัสองสามช่ัวโมงได้ไหมครบั มเีคสด่วน 
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ที่โรง'บาล เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขี่รถกลับมาส่ง'

สายฝนเทกระหน�่าลงมาอาบถนนสายเล็ก ท�าให้ชายผิวคล้ามแดด 

หันมามองด้วยสีหน้ากังวล

'ฝนตกหนักแบบนี้ข่ีรถเครื่องอันตรายออกหมอ เดี๋ยวผมขับกระบะ 

ไปส่งหมอแล้วกัน'

ทว่าอิศยากลับมองพายุฝนที่พัดหวีดหวิวด้วยหัวใจวูบโหวง สังหรณ์

ประหลาดตีกระหน�่าในหัวใจจนเธอไม่สบายใจ

'อย่าออกไปเลยพ่อ ให้หมอปาลยืมรถกระบะแทนแล้วกันนะพ่อ'

'นั่นน่ะสิครับ ผมขับไปเองดีกว่า พอฝนหยุดตกผมค่อยขับมาคืน'

'ไม่ได้หรอก ฝนตกหนักแบบนี้หมอไม่ช�านาญทาง'

ปาลเหลือบมองสีหน้ากังวลของอิศยาก็ยิ่งรู้สึกผิด 

'อย่าเลยครบัลงุถม ผมอยู่โคกเสอืเผ่นมาปีกว่าแล้ว รูจ้กัถนนหนทางดี  

ผมขอยืมรถไปแทนดีกว่า ลุงถมจะได้ไม่เสียเวลาขับไปขับกลับ ไว้พรุ่งนี ้

ผมขับกระบะมาคืน แล้วถอยเจ้ากระป๋องของผมกลับไปแทนดีกว่าครับ'

'รถกระบะมันเกียร์กระปุก หมอขับแต่เกียร์ออโต้ ไม่ชินมือหรอก  

เกิดรถดับกลางสี่แยกล่ะแย่เลย' 

'แต่ผมว่า...'

'เถอะน่าหมอ ผมขับไปขับกลับแป๊บเดียว เอาตามนี้แหละ'

'งั้นเอ๋ยไปด้วย'

'เสียเวลาไปกลับท�าไมล่ะเจ้าเอ๋ย ไหนเอ๋ยบอกพ่อว่าวันนี้ยุ่งไม่ใช่ 

เหรอลูก'

อิศยาเม้มปากอย่างขัดใจ ออเดอร์รอแพ็กส่งอีกเพียบก็จริง แต่อีกใจ

ก็อดห่วงบิดาไม่ได้ 

'พ่อไปแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว เอ๋ยล็อกบ้านให้ดีนะลูก'

เธอตวัดมองคนตัวใหญ่ท่ีมาก่อความวุ่นวายให้พ่อด้วยสีหน้าฉุนกึก 
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แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้จึงพยักหน้า ปล่อยให้พ่อขับรถไปส่งหมอปาล

แต่หารู้ไม่ว่าคืนนั้นพ่อจะไม่ได้กลับมาหาเธออีก!
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มาท�าไม! 

อิศยาตั้งใจจะถามผู้ชายตัวโตหน้าดุ แต่ประโยคนั้นไม่ได้ล่วงพ้น 

ริมฝีปากออกไป เธอเพียงแต่ลุกจากหน้ากระถางธูป เดินเลี่ยงออกไป 

นอกศาลาสวดศพของบิดา ปล่อยให้เรืองยศ เพื่อนสนิทของเธอส่งธูป 

ให้เขาแทน

ระหว่างนัง่สงบสตอิารมณ์ท่ีใต้ถนุศาลาไม้ ครูห่นึง่เธอกร็ูส้กึถงึเงาทะมึน 

เคลื่อนมาบดบังแสงไฟจากทางด้านหลัง 

"เอ๋ย!" 

น�้าเสียงทุ้มต�่าดังมาจากผู้ชายตัวโตคล้องเฝือกท่ีแขนข้างซ้ายและ 

มีผ้าพันแผลพันรอบศีรษะ แต่หญิงสาวไม่ยอมหันกลับไป 

"ฉันขอคุยด้วยหน่อยสิ"

อิศยาก�ามอืแน่น หันขวบัมองต้นเหตุท่ีท�าให้พ่อเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุ

"ไหว้พ่อเสร็จแล้วก็กลับไปเถอะค่ะ"

ปาลขยับริมฝีปากจะเอ่ยอะไรสักอย่าง แต่พอสบนัยน์ตาลุกวาวคู่นั้น

เขาก็พับความในใจเก็บกลับไป แล้วเปลี่ยนค�าถามแทน

บทที่
1
พรำก
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"จากนี้เธอจะท�ายังไง"

"ก็ไม่ท�ายังไงค่ะ"

"เธอมีญาติรึเปล่า"

"เอ๋ยมีญาติหรือไม่มีแล้วเกี่ยวกับหมอปาลตรงไหนคะ"

อิศยาประณามคนเจ็บทางสายตา พ่อของเธอตาย แต่เขากลับแค ่

หัวแตกและกระดูกหัก ดูเหมือนหมอปาลจะอ่านสีหน้าเธอออกเช่นกันจึง 

ก้มหน้ายอมรับ

"ฉันควรเป็นคนที่จากไป ไม่ใช่พ่อของเธอ"

ความเจ็บปวดจากการสูญเสียยังรุมโจมตีอิศยาไม่หยุดตั้งแต่ตื่นมา 

รู้ข่าวพ่อ เธอร้องไห้จนน�้าตาหมาดแล้วหลับไป พอตื่นข้ึนมาก็ร้องไห้อีก 

เป็นเช่นนั้นอยู่เกือบครึ่งค่อนวัน แต่เพราะหน้าที่ของลูกสาวคนเดียวท�าให้

เธอต้องลุกขึ้นมาดูแลจัดงานศพให้พ่อ เราเหลือกันแค่พ่อลูกเท่านั้น 

"หมอปาลมีเรื่องจะพูดแค่นี้ใช่ไหมคะ"

"เอ๋ย..."

"ถ้าหมอปาลหวงัให้เอ๋ยบอกว่าไม่เป็นไร เอ๋ยอภยัให้แล้ว เสยีใจด้วยค่ะ  

เอ๋ยท�าไม่ได้" 

น�้าเสียงของเธอแหบแห้ง ดวงหน้าอิดโรยเหมือนดอกไม้ขาดน�้า 

"เธอไม่ได้นอนเลยใช่ไหม ไม่สบายรึเปล่า"

หมอปาลยื่นมือเข้าไปหมายจะอังหน้าผาก แต่เธอกลับเบี่ยงหน้าหนี

"กลับไปเถอะค่ะหมอปาล ถ้าไม่จ�าเป็นก็อย่ามาอีก เอ๋ยไม่สะดวก

รับแขก" 

พูดจบอิศยาก็ก้าวฉับๆ ออกจากใต้ถุนศาลา แต่ยังไม่วายพาลพาโล 

ยื่นมือไปปิดสวิตช์ไฟ ก่อนก้าวฉับๆ จากไป

ปาลไม่ได้ก้าวออกจากใต้ถุนศาลาในทันที แต่กลับทรุดกายนั่งบน 

ต่ังไม้ตัวเล็ก ครุ่นคิดถึงปัญหาหนักอกท่ามกลางความมืดมิดเพียงล�าพัง 
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เขาฟื้นจากอุบัติเหตุมาพบว่าลุงถมยาเสียชีวิต แต่ตัวเขากลับบาดเจ็บ 

แค่กระดูกหักและศีรษะแตกเท่านั้น 

ท่ีจรงิเขาอยากออกจากโรงพยาบาลมากราบขอขมาลงุถมยาท่ีงานศพ 

ตั้งแต่ฟื้น ทว่าแพทย์และพยาบาลต่างไม่ยอมและตัวเขาเองก็ลุกไม่ไหว 

เช่นกัน กระทั่งเข้าสู่วันที่สามจึงลากสังขารมาร่วมงานสวดศพจนได้

"เสี่ยไม่ต้องห่วงหรอก งานง่ายๆ แค่นี้นงจัดการได้"

เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดึงความสนใจของปาลกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

คงเพราะเขานั่งอยู่ในมุมมืด ใครบางคนจึงไม่เห็น แม้เสียงของ 

ฝ่ายนั้นค่อนข้างเบา แต่เนื่องจากปาลนั่งอยู่ไม่ไกลเลยได้ยินบทสนทนาไป

โดยปริยาย

"ถ้านงพาหนูเอ๋ยมาหาเสี่ยได้ เสี่ยทุ่มไม่อั้น หนี้ที่ติดกันอยู่เสี่ยยกให้ 

แล้วจะแถมเงินให้อีกก้อนโต"

"นังเอ๋ยนี่มันบุญหล่นทับจริงๆ ได้เป็นเมียเสี่ยซ้งแห่งโคกเสือเผ่น  

นั่งนับเงินสบายไปทั้งชาติ"

"นงก็รู ้ว ่าเสี่ยเล็งหนูเอ๋ยมานาน ผิวบาง ตัวเล็กเหมือนตุ ๊กตา  

สเป็กเสี่ยเลย ติดตรงพ่อถมนั่นแหละ ใจแข็งเหลือเกิน เสี่ยทุ่มเงินเท่าไร 

ก็ไม่ยอมท่าเดียว"

"ไอ้ถมมนัโง่น่ะสเิสีย่ ไม่มีจะแดกอยู่แล้วยงัหยิง่ไม่เข้าท่า มนัเอาบ้าน

มาจ�านองกับนง ดอกก็ส่งบ้าง ขาดส่งบ้าง คราวนี้แหละนงจะรีดเงินจาก 

นังเอ๋ยจนหมดตัว ล�าพังเด็กใจแตก ไม่เรียนหนังสืออย่างมันจะไปหา 

เงินล้านมาจากไหน ถ้ามันไม่อยากเดือดร้อนก็ต้องยอมเอาตัวแลกอยู่แล้ว 

เสี่ยวางใจเถอะ"

"อย่าท�าอะไรหนูเอ๋ยรุนแรงนะ เสี่ยไม่อยากให้หนูเอ๋ยเป็นรอย"

"นงไม่ตบตีมันหรอกน่าเสี่ย นงรู้ว่าจะกล่อมนังเอ๋ยยังไง มันรู้ว่านง

เป็นญาติคนเดียวของมัน พ่อมันเสียไปคน มันก็หมดที่พึ่ง เสี่ยท�าใจร่มๆ 
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เตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้ดี นงจะส่งนังเอ๋ยถึงปากเสี่ยเอง" 

ปาลมองฝ่าความมืดออกไปเห็นคู่สนทนาเป็นชายวัยกลางคนรูปร่าง

อ้วนตนักบัหญิงวยักลางคนตวัผอมบางสวมเสือ้สดี�าพดูคยุกนัอย่างสนทิสนม  

ท้ังคู่ยังคงสนทนาต่ออย่างออกรสโดยหารู้ไม่ว่ามีใครบางคนล่วงรู้แผนการ

เข้าเสียแล้ว

อิศยานัง่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเรอืงยศกลบับ้านหลงัจากส่งแขกในงาน

เรียบร้อยแล้ว สงสัยเพื่อนสนิทคงกลัวเธอตัดช่องน้อยแต่พอตัว ฆ่าตัวตาย

ตามบิดาไปล่ะมั้ง จึงขอพ่อแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเธอแทน

"แกกลับไปนอนบ้านเหอะยซซี่ ฉันไม่เป็นไรหรอก" 

"แกเป็นผูห้ญิงอยูบ้่านคนเดยีว เกดิคดิสัน้ข้ึนมาจะท�าไง สามสีว่นัมานี ้

แกรู้ตัวไหมว่าแกเหมือนศพเดินได้เลยว่ะ"

"แค่สามสี่วันนี้แหละ ฉันสตรองจะตาย พรุ่งนี้ฉันต้องลุกมาส่งปิ่นโต

กับแพ็กของขายให้ได้"

"พักบ้างไรบ้างก็ได้แก จะหาเงินไปถึงไหน"

"ถ้าพักนานลูกค้าก็หนีหมดน่ะสิ กว่าจะหามาได้แต่ละรายเลือดตา 

แทบกระเด็น ฉันอยากมีเงินเยอะๆ" 

"พ่อแกไม่เหลือเงินก้อนไว้ให้แกบ้างเหรอ ฉันมาอู่ทีไรก็เห็นรถแน่น

ตลอด"

"พ่อใจอ่อน ไม่คิดเงินคนกันเอง ส่วนลูกค้าขาจรพ่อก็คิดไม่แพง  

ก�าไรไม่เท่าไรหรอก"

"ท่ีจริงถ้าแกเดือดร้อนเรื่องเงินแกบอกฉันได้นะ เดี๋ยวฉันไปไถ 

พ่อก�านันให้"

"ถ้าจะคบกัน ห้ามพูดเรื่องเงิน ขี้เกียจทะเลาะอ่ะ" 

"เออ ฉันก็ลืมไปว่าคุยกับแม่ค้าเงินล้าน"
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อิศยายักคิว้แทนค�าตอบ นอกจากท�าป่ินโตขายแล้ว เธอยังปรงุวัตถดุบิ

จ�าพวกทอดมันดิบ ปลาแดดเดียว และปลาหมึกต้มหวานส่งขายออนไลน์

จนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ามาแล้ว

ถ้าจะถามว่าท้ังหมดเริ่มต้นได้อย่างไร ก็คงตั้งแต่แม่เสียเพราะ 

โรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อนล่ะมั้ง เธอเคยเห็นแม่ท�าอาหารขายมาตั้งแต่เล็ก 

พอมีเวลาว่างก็จะหารายได้เสริมด้วยการน�าปลาหรือวัตถุดิบท้องถิ่นมา

แปรรูปแล้วขายในตลาด พอโตข้ึนเธอก็เลยท�าตาม เพียงแต่ใช้ช่องทาง

ออนไลน์ขายของ ไม่ต้องเสียค่าเช่าแผงเหมือนแม่ 

พอว่างจากงานในช่วงบ่ายเธอก็จะนั่งชิลตกปลา จิบกาแฟกระป๋อง  

นั่งห้อยขาอยู่ริมน�้า ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์อย่างที่ชอบ 

เธอกลายเป็นแกะด�าในโคกเสอืเผ่น แตกต่างจากมาตรฐานของคนอ่ืน 

หากไม่ยากจนข้นแค้นเกนิไปเดก็สาวส่วนใหญ่เม่ือเรยีนจบมัธยมปลายแล้ว

ก็ต้องด้ินรนเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือเรียนสายอาชีวะ แต่เธอไม่เรียนต่อ

แล้วตะลอนไปโน่นมานี ่เพราะอยากท�างานหาเงนิมากกว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่

ในห้องเรียน

นี่กระมังต้นเหตุท่ีท�าให้เธอกลายเป็นข้ีปากของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก ่

ในโคกเสือเผ่น ท้ังท่ีความจริงแล้วเธอท�าทุกอย่างท่ีควรจะท�าเสร็จต้ังแต่ 

ก่อนบ่ายแล้ว หลังจากนั้นเธอจะใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ฟังเพลง จิบกาแฟ... 

มันก็เรื่องของเธอป่ะ!

มีแค่เรืองยศ พ่อ และคนใกล้ชิดอีกไม่กี่คนท่ีเข้าใจความมุ่งมั่น 

ของเธอ ส่วนคนอ่ืนจะคิดอย่างไรก็เรื่องของพวกเขา เพราะเด็กอินดี้ 

ผู้มีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการไม่แคร์ค�าคนอื่นอยู่แล้ว 

"ว่าแต่แกจะเอาไงกับอู่นี้ต่อ" เสียงของเพื่อนฉุดความสนใจของเธอ

กลับมา

"คงขายท้ิง ลงุก�านนัรูจ้กัเจ้าของอูร่ถไหม เครือ่งไม้เครือ่งมือยงัดอียู่เลย  
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ฉันขายให้ไม่แพงหรอก"

"แกจะขายทั้งอู่หรือขายแค่พวกเครื่องมือซ่อมรถ"

"ฉันยังไม่แน่ใจเลย ที่จริงบ้านนี้ก็ใหญ่เกินตัว อาจจะขายทิ้งหมดเลย

ก็ได้มั้ง"

"งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันกลับไปถามพ่อก�านันให้ แต่ถ้าขายท้ิงหมดแล้ว 

แกจะไปอยู่ไหน"

"ยังไม่รู้เหมือนกันว่ะแก" 

สาวสโลว์ไลฟ์ 'ยังไงก็ได้' ยักไหล่ เธอไม่ยึดติดกับอะไรนักหรอก  

เธออยู่ที่ไหนก็ได้ รู้แต่เพียงว่าชีวิตมันต้องมูฟออนนี่นา 

"แกย้ายไปอยู่เชียงใหม่กับฉันไหม เดี๋ยวฉันดูบ้านเช่าให้ แกจะได้ 

มีครัวเอาไว้ท�าอาหารด้วยไง" 

"ขอบใจนะแก ตอนนี้ฉันยังโอเคกับท่ีนี่ แต่ถ้าเปลี่ยนใจแล้วจะบอก 

แกไปอาบน�้าเหอะ เดี๋ยวฉันลงไปแพ็กของส่งลูกค้าก่อน เกเรมาหลายวัน 

ส่งช้าแบบนี้คงต้องแถมให้ลูกค้าหน่อย ไม่งั้นวีนแย่"

"ให้ฉันช่วยไหม"

"ไม่เป็นไร ล็อตนี้สั่งไม่เยอะ แกไปอาบน�้าเถอะ เสื้อกับกางเกงพ่อ 

อยู่ในลิ้นชัก แกหยิบไปใช้ได้เลย"

เรืองยศพยักหน้าหงึกหงัก เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันกลับมา

"วันนี้แกได้คุยกับหมอปาลรึเปล่า"

"นิดนึง"

"แกอย่าโกรธเขามากนักล่ะ ฉันได้ยินมาว่าพอเขาฟื้นก็ดื้อจะลุกมา

งานลงุถมให้ได้ หมอพยาบาลต้องช่วยกนัห้ามใหญ่ แล้วสภาพหมอปาลวนันี ้

ก็ย�่าแย่ หัวแตก แขนหัก ไม่รู้ข้างในช�้าด้วยรึเปล่า ที่แย่กว่านั้นคือคนไข้ที่

หมอปาลตัง้ใจกลบัมารกัษากเ็สยีแล้วด้วย ศพตัง้ในศาลาข้างงานพ่อแกเลย 

แกคิดดูสิว่าเขาจะโทษตัวเองแค่ไหน"
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อิศยาโคลงศีรษะแล้วเดินจากมา ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าความรู้สึก 

ที่มีต่อผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ มันสับสนปนเปกันไปหมด 

จ�าได้ว่ากลางดกึคนืเกดิเหตเุธอตืน่มารบัสายจากก�านนัพุกว่ารถกระบะ

ของพ่อชนกับรถสิบล้อกลางสี่แยกเพราะฝนตกหนักและคนขับสิบล้อ 

เมาเหล้า เธอรู้สึกชาไปหมดท้ังตัว เหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจ เธอไม่ได้ 

อยากให้หมอปาลตายตามพ่อ 

ก็แค่...ไม่อยากเห็นหน้า!
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"ส่งคนไข้เข้ามาเลยครับพี่แมว"

"พักหน่อยไหมคะ หมออยู่เวรมาทั้งคืนแล้วนะคะ"

ปาลเงยหน้าข้ึนจากแฟ้มประวัติคนไข้ สบตากับมาลัย พยาบาล 

วัยกลางคนซึ่งร่วมงานกับเขามาปีกว่า 

"ไม่เป็นไรครับ"

"แต่อาการหมอปาลยังไม่หายดีเท่าไร หมอนพกับหมอพลก็อยู่  

หมอไปพักเถอะค่ะ"

"ผมยงัไหว มหีมอตรวจเพิม่อกีคน คนไข้จะได้ไม่ตอ้งรอนานไงครับ"

ท่ีจริงเรื่องอยู่โยงเข้าเวรเป็นเรื่องปกติของแพทย์ใช้ทุนอยู่แล้ว เขา 

เคยอยู่โยงเข้าเวรนานสามสิบช่ัวโมงมาก่อน แค่ท�างานสิบกว่าช่ัวโมง 

ไม่ท�าให้เขาหมดแรงหรอก 

"ผมไปพักก็นอนไม่หลับอยู่ดีครับ ออกตรวจคนไข้ดีกว่า"

ปาลสารภาพอย่างหมดท่า การสญูเสยีคนไข้หนึง่คนกบัการเป็นต้นเหต ุ

ให้คนดีๆ  คนหนึง่เสยีชวีติในอุบัตเิหตทุ�าให้เขาข่มตาไม่ลง ปิดเปลอืกตาทีไร 

ก็คอยแต่นึกถึงภาพเหล่านั้นทุกที 

บทที่
2

เด็กเลี้ยงแกะ
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มาลยัมองสหีน้าหมองเศร้าของหมอหนุม่วยัยีส่บิเจด็ด้วยความเห็นใจ 

หมอปาลเป็นหมอใช้ทุน ปีนี้เข้าปีที่สามแล้ว ปีแรกหมอปาลใช้ทุนที่

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด ปีถัดมาจึงย้ายมาใช้ทุนท่ีโคกเสือเผ่น อ�าเภอ

เล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน 

โคกเสอืเผ่นเป็นพืน้ท่ีค่อนข้างห่างไกลความเจรญิ ไม่มห้ีางสรรพสนิค้า  

ร้านสะดวกซ้ือตดิแอร์เย็นฉ�า่มีเพยีงแห่งเดยีว คนไข้ท่ีโคกเสอืเผ่นส่วนใหญ่

เป็นชาวบ้านร้านตลาด และเป็นคนไข้จากประเทศเพือ่นบ้านท่ีข้ามชายแดน

มารักษาอาการเจ็บป่วย 

มีแพทย์ประจ�าอยู่สองคน ท่ีเหลือเป็นแพทย์ใช้ทุน หากมีอาการ 

ป่วยรุนแรงหรือต้องรักษาเฉพาะทางก็ต้องส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาล 

ประจ�าจังหวัด

นอกจากรปูร่างหน้าตาหล่อเหลา งานหัตถการและการวินจิฉัยอาการ

คนไข้ของหมอปาลก็แม่นราวกับจับวาง ไม่เพียงเท่านั้น คุณหมอสุดหล่อ

ยังสุภาพเรียบร้อย ขยันท�างาน ไม่เคยลา ไม่เคยแลกเวร โทรตามเมื่อไร 

ไม่เคยอิดออด หากเป็นไปได้มาลยักอ็ยากให้หมอปาลประจ�าท่ีโคกเสอืเผ่น

เช่นนีต้ลอดไป ดังนัน้อะไรท่ีท�าให้คณุหมอสะดวกสบายข้ึน มาลยัจะไม่ลงัเล 

"ถ้างั้นวันนี้พี่ยกปิ่นโตของหนูเอ๋ยให้หมอเลยนะคะ"

รอยย้ิมเบ่งบานบนดวงหน้าหล่อเหลาโดยชายหนุ่มไม่รู ้เนื้อรู ้ตัว  

แต่มาลัยมองเห็น 

การได้เป็นสมาชิกปิ่นโตรายเดือนของอิศยากลายเป็นเรื่องท่ีคุยโว 

ข่มกันได้เสียแล้ว เพราะแค่มีเงินไม่พอ เด็กอินดี้อย่างอิศยาไม่เคยง้อใคร 

บอกปัดมานักต่อนัก หนึ่งในนั้นก็คือหมอปาลท่ีนั่งย้ิมน้อยยิ้มใหญ่อยู ่

ตรงหน้านี่เอง 

"แล้วพี่แมวจะทานอะไรล่ะครับ" 

"วนัน้ีญาตพิีแ่วะมาค่ะ พีก่เ็ลยจะแวบไปทานข้าวกบัญาติๆ  พ่ียกป่ินโต
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ให้หมอแล้วกันนะคะ"

"ถ้างั้นก็...ขอบคุณมากครับ" 

"เดีย๋วเท่ียงแล้วพีบ่อกให้น้องพยาบาลหยบิป่ินโตไปไว้ในห้องพกัแพทย์ 

นะคะ"

"ไม่เป็นไรครับ ผมออกไปรับเองดีกว่า มีเรื่องจะคุยกับเอ๋ยด้วย  

ยังมีโอพีดี* อีกไหมครับ ส่งเข้ามาได้เลย"

"เดี๋ยวพี่ไปดูให้นะคะ" 

มาลัยรับค�าแล้วเดินหายออกไป หลังจากนั้นปาลใช้เวลาตรวจคนไข้

อยู่อีกพักใหญ่ มาลัยก็เยี่ยมหน้าเข้ามา

"คนไข้หมอปาลหมดแล้วค่ะ คงมาอีกทีช่วงบ่ายโน่นแหละ วันนี ้

มีงานท�าบุญใหญ่ในตัวจังหวัด ชาวบ้านคงจะแห่ไปร่วมงาน คนไข้ก็เลย 

ไม่แน่นอย่างที่คิด"

ปกติโรงพยาบาลโคกเสือเผ่นมีคนไข้แน่นแม้ในช่วงเท่ียง ท�าให้ 

ทีมแพทย์แทบไม่ได้หยุดพัก กว่าจะได้กินข้าวก็ราวบ่ายสองไปแล้ว แต่ก ็

กินได้ไม่เกินสิบห้านาทีเพราะมักมีเคสฉุกเฉินเข้ามาบ่อยครั้ง นานวันเข้า

ปาลเลยกลายเป็นคนทานเร็วไปโดยปริยาย 

"ถ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะคะ"

"ขอบคุณครับพี่แมว"

ชายหนุ่มเปิดเก๊ะหยิบมือถือข้ึนมาหลังจากมาลัยเดินลับไปแล้ว  

พบข้อความกับเบอร์ที่ไม่ได้รับนับสิบสายจาก 'นุชนารถ' 

'นุชกลับจากอเมริกาแล้วนะคะ อยากเจอหมอจัง'

'หมอจะขึ้นกรุงเทพฯ เมื่อไรคะ เราเจอกันหน่อยดีไหมคะ'

* โอพีดี (OPD) หมายถึงผู้ป่วยนอก คือผู้ป่วยที่รับการรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล
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'นุชคิดถึงหมอนะคะ'

'นุชรู้แล้วว่าหมอดีกับนุชที่สุด' 

'ขอโอกาสนุชอีกสักครั้งได้ไหม รักหมอนะคะ'

เขาเพียงกดอ่านข้อความเหล่านั้น แต่ไม่ได้ตอบกลับไป 

เม่ือก่อนใครๆ ก็พูดว่าเราสองคนคู่ควรกันราวกิ่งทองใบหยก เขา 

เป็นเดือน ส่วนเธอเป็นดาว เขาเรียนแพทย์ ส่วนเธอเรียนบริหาร ทั้งสอง

เจอกันเพราะปาลถูกขอร้องแกมบังคับให้เป็นตัวแทนของคณะร่วมงาน

ประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย 

เขาเรียนหนัก ไม่มีเวลาไปจีบผู้หญิง หน้าที่นี้จึงตกเป็นของนุชนารถ 

ครอบครัวเราท้ังสองต่างมีหน้ามีตาในสังคมจึงไม่มีใครคัดค้าน 

การคบหากัน เรารักๆ เลิกๆ กันหลายครั้งแล้ว ครั้งหลังสุดนานหน่อย 

คือหนึ่งปี และปาลต้ังใจให้เป็นเช่นนั้นตลอดไป เพราะเขาไม่ใช่ของตาย 

ที่นุชนารถเบื่อเมื่อไรก็ทิ้งและกลับมาเมื่อไร้ทางไป 

'หมอเห็นคนไข้ดีกว่านุช แล้วนุชผิดตรงไหนท่ีอยากมีคนอ่ืนบ้าง  

หมอไม่เคยรักใคร หมอไม่เข้าใจหรอก'

ปาลรับฟังค�าตัดพ้อเงียบๆ และจากมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน  

ชีวิตเขายุ่งเหยิงเกินกว่าจะเอาเวลาไปหมกมุ่นกับความรัก ทว่านับตั้งแต่

ย้ายมาโคกเสือเผ่น เขาคิดว่าตนเองก็เริ่มรู้จักไอ้เจ้า 'ความรัก' นี้ข้ึนมา

เหมือนกัน เพราะเด็กกะโปโลที่ชื่อ...อิศยา

เขาเจอเธอครั้งแรกท่ีหน้าโรงพยาบาล ร่างเล็กบอบบางก�าลัง 

แบกเด็กชายร่างใหญ่วัยไม่น่าเกินสิบขวบอยู่บนหลัง ศีรษะของเด็กชาย 

คนนั้นแตก เลือดท่วมหน้าผาก

'เกิดอะไรขึ้นครับ'

'เอ๋ยผิดเอง เอ๋ยขว้างหินไปโดนหัวเด็กคนนี้ค่ะ'
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ตอนแรกเขาคิดว่าเธอเป็นเด็กเกเร นิสัยไม่ดี ภายหลังมารู้ต้นสาย

ปลายเหตุจากมาลัยว่าเด็กชายร่างใหญ่ก�าลังรังแกเด็กในแก๊งอยู่ อิศยา 

ผ่านมาเห็นเข้าจึงช่วยเหลือ แต่ดันพลั้งมือขว้างก้อนหินถูกศีรษะเด็กชาย

ตัวใหญ่ เธอเลยต้องแบกเด็กคนนี้มาโรงพยาบาลและออกค่าใช้จ่าย 

ให้ท้ังหมด พร้อมแบกความผิดไว้ท่ีตนเองฝ่ายเดียวจนชาวบ้านเก็บไป 

นินทาว่าเธอเป็นคนเกเร แต่หญิงสาวก็ไม่คิดแก้ตัว เพราะไม่เช่นนั้น 

เด็กโค่งคนนี้จะถูกพ่อขี้เมาท�าร้ายได้ 

ความประทับใจเล็กๆ ก่อตัวข้ึนเหมือนเช้ือไฟท่ีพอจุดติดแล้วก ็

ลุกลามต่อไม่หยุดยั้ง 

เขารบัรูเ้รือ่งราวของอิศยาอีกหลายเรือ่งจากมาลยั เพราะพยาบาลผูน้ี ้

เป็นเพ่ือนของแม่อิศยาซ่ึงเสียชีวิตไปแล้ว บางเรื่องท�าให้เขาช่ืนชม แต ่

บางเรื่องก็ท�าให้นึกฉงนใจ

'เอ๋ยไม่เรียนหนังสือเหรอครับ ผมเห็นตระเวนขับรถส่งปิ่นโตทุกวัน'

'เอ๋ยเรยีนจบมัธยมแล้วค่ะหมอ แต่เห็นว่าอยากท�างาน ไม่อยากเรยีน

ต่อแล้ว'

'แล้วลุงถมไม่ว่าอะไรเหรอครับ'

'ก็ไม่เห็นว่าอะไรนะคะหมอ'

ปาลย่นคิว้กบัเหตผุลท่ีได้ยิน ดเูหมือนมาลยัจะอ่านความคดิของเขาออก 

'เห็นหนูเอ๋ยตะลอนไปท่ัว ไม่เรียนหนังสือต่อแบบนี้ แต่หนูเอ๋ยเป็น

เด็กดีนะคะหมอ พีเ่ห็นมาตัง้แต่ตวัเลก็เท่าเม่ียง เป็นเดก็ขยันขันแข็ง สูง้าน 

กลับมาบ้านก็ไม่ได้ไปเท่ียวเตร่เหมือนพวกเด็กสาวๆ แต่คอยหยิบจับช่วย

งานแม่เขาตลอดค่ะ พอแม่เสียหนูเอ๋ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงค้าขายหาเงิน 

มาช่วยผ่อนแรงถมยามัน หนูเอ๋ยไม่ใช่เด็กเกเรใจแตกอย่างท่ีชาวบ้าน 

พูดกันหรอกค่ะ เป็นเด็กใช้ได้ทีเดียวค่ะ'

ความประทับใจเริ่มบ่มเพาะลงในจิตใจ แต่มันยังไม่อาจแตกหน่อ 
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ต่อได้เพราะอีกฝ่ายเมินเขาตลอด

'เอ๋ยดูไม่ค่อยชอบข้ีหน้าผมนะครับ เจอหน้ากันทีไรก็หน้านิ่งตลอด 

ผมนึกว่าผมท�าอะไรผิดเสียอีก'

'เอ๋ยมันเป็นเด็กนิ่งๆ ไม่ใช่คนพูดเก่ง ช่างประจ๋อประแจ๋เหมือนสาวๆ 

ที่นี่หรอกค่ะ มันออกจะ...สมัยนี้เรียกอะไรนะ...ออกติสต์ๆ น่ะค่ะหมอ'

ค�าพูดของมาลัยท�าให้เขาอยากรู้จักอิศยามากข้ึน บังเอิญรถมือสอง

ท่ีเขาซ้ือไว้เสียกลางทาง ลุงถมยาผ่านมาเห็นเข้าจึงลากไปท่ีอู่ เขาจึงพบ

เธอบ่อยขึ้นและบ่อยขึ้นจนตัดสินใจสมัครสมาชิกปิ่นโตดีลิเวอรี่ของเธอ

ปาลเคยชินกับการส่งข้อความลงในปิ่นโตเถาน้อย เขารู้ดีว่าข้อความ

เหล่านั้นไม่ได้รื่นหูนัก แต่ผู้ชายทื่อๆ จีบใครไม่เป็นนึกออกเพียงแค่นี้จริงๆ 

การจีบ 'เด็ก' ยากกว่า 'ผู ้ใหญ่' มากนัก โดยเฉพาะเด็กอินดี้  

คาดเดาใจยากอย่างอิศยา 

ความรักครั้งนี้ถูกบ่มเพาะมาสักระยะ เพียงแต่ไม่อาจเติบโตเบ่งบาน

ออกดอกออกผลได้ เพราะจู่ๆ วันหนึ่งเธอก็บอกเลิกสมาชิกปิ่นโต เขา 

ผิดหวังและเสียใจ ทว่าเขากลับปั้นหน้าตายเหมือนไม่รู้สึกรู้สา แสร้งยก 

เรื่องการเรียนของเธอขึ้นมาพูด 

'เธอควรคิดถึงอนาคตตัวเองบ้าง เธอยังเด็กนะ'

'ก็เอ๋ยสะดวกแบบนี้นี่คะ'

ปาลไม่มีวนัได้รบัค�าตอบกวนประสาทแบบนีจ้ากสาวๆ ท่ีโคกเสอืเผ่น 

สาวๆ หลายคนที่เข้ามาหาพูดจาเสียงอ่อนเสียงหวาน บางคนถึงขั้นต่อคิว

เป็นคนป่วยก็มีไม่น้อย 

แต่ไม่ใช่อิศยา เธอเหมือนนกน้อยท่ีโผบินอย่างอิสรเสรี เธอคง 

ไม่ชอบเด็กเรียนใส่แว่นท่ีใช้ชีวิตกับต�ารับต�ารามากกว่าท้องทุ่งกว้าง  

เธอจึงไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยสักครั้ง 

ปาลกลบัมาใช้ชีวติแห้งเห่ียวอยู่เป็นเดือนๆ หากไม่ใช่เพราะรถกระป๋อง 



นัทธิมา 27

ต้องเข้าอู่อีกครั้ง เขาคงไม่ได้เจอเธออีก คืนนั้นเขาดีใจท่ีได้ลิ้มรสอาหาร

จากมือเธอ ทั้งอร่อยและดีต่อใจ 

ทว่าหลังฟื้นจากอุบัติเหตุ เขากลับเสียใจท่ีตนเองดึงดันจะไปหา 

ลุงถมยาคืนนั้น เขาไม่น่ารีบร้อนออกจากโรงพยาบาล ไม่เช่นนั้นเขาคง 

ไม่พรากชีวิตพ่อของอิศยา และไม่สูญเสียชีวิตคนไข้รายนั้นไป 

"พี่แมวไปไหนคะ" 

อิศยาถามหมอปาลหลังก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซ่ึงบรรจุ

ป่ินโตหลายสบิเถา เธอรบัลกูค้ามากข้ึนกว่าเดมิ แต่กลบัคดัช่ือเขาออกจาก

สมาชิกเนี่ยนะ 

หึ ยายเด็กเลี้ยงแกะ!

"พี่แมวไม่ว่าง ฉันเลยมารับปิ่นโตแทน วันนี้ท�าอะไรกินบ้าง"

"ก็เมนูเดิมๆ แหละค่ะ" 

เธอประหยัดถ้อยค�าพลางส่งปิ่นโตให้เขา ก่อนละความสนใจไปยัง

สมาชิกรายอื่น แต่เขาไม่ได้ก้าวขาจากไปไหน เพียงแต่ยืนมองเธอกุลีกุจอ

หยิบปิ่นโตส่งให้สมาชิกรายอื่น กระทั่งครบจึงหันมาสบตาเขา 

"หมอปาลมีอะไรจะพูดกับเอ๋ยรึเปล่าคะ" 

"ลูกค้าเยอะขึ้นเหรอ"

"คงงั้นมั้งคะ"

"มีที่ว่างอีกที่ไหม"

เรียวคิ้วสวยของอิศยาเลิกขึ้นก่อนส่ายหน้า "เต็มแล้ว!"

เปล่าประโยชน์ท่ีจะต่อล้อต่อเถียง เธอคงไม่มีวันใส่ช่ือเขาลงไป 

ในสมาชิกปิ่นโตอีกเป็นแน่ 

"รถกระบะคันนั้น...ฉันจะชดใช้ให้"

ดวงหน้าเรียวเล็กเชิดขึ้น นัยน์ตากลมโตเปล่งประกายวาววับราวกับ
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ค�าพูดของเขาไปจี้ใจด�าเข้า

"เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะ"

"ฉันจะรับผิดชอบ...ทุกอย่าง!" 

ปาลหมายถึงทุกอย่าง รวมถึงชีวิตของเธอด้วยหากหญิงสาวยินยอม 

แต่อิศยากลับเข้าใจไปอีกทาง 

"ไว้เอ๋ยจะส่งบิลมาเบิกแล้วกันค่ะ" 

ปาลพยักหน้า ไม่กี่ครั้งหรอกท่ีเราจะได้คุยกันยาวๆ และเขายัง 

ไม่อยากให้บทสนทนาจบลงแค่นี้ 

"เย็นนี้เธอมารับฉันไปที่งาน...ได้ไหม"

อิศยาย่นคิ้วเข้าหากัน จ้องดวงหน้าอิดโรยและสภาพไม่สมประกอบ

ของหมอปาลอย่างเอาเรื่อง

"เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นค่ะ เผื่อหมอปาลลืม"
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"สนิทกันรึไงถึงจะติดรถไปด้วย...ประสาท!"

อิศยาพึมพ�าขณะขี่รถเครื่องออกจากที่ว่าการอ�าเภอเพื่อกลับบ้าน 

"เกลียดสิเอ๋ย ท�าไมไม่เกลียดเล่า"

เธอย�้ากับตัวเองซ�้าแล้วซ�้าเล่า หมอปาลเป็นต้นเหตุให้พ่อเสียชีวิต 

ควรเป็นคนท่ีเธอหมายหัว แต่ความรู้สึกท่ีมีให้หมอปาลกลับแตะไม่ถึง 

ความชิงชัง อาจจะอยู่ในระดับเหม็นขี้หน้ามากกว่า 

แล้วเธอก็ปัดเรื่องของหมอปาลท้ิงไปเมื่อพบผู้เป็นป้านั่งรออยู่ท่ี 

เก้าอ้ีม้าหินหน้าบ้าน อิศยาเลียบรถเครื่องจอดริมประตูพลางยกมือไหว้ 

คนที่พ่อถมยาบอกว่าเป็นญาติห่างๆ 

"ป้านงมานานแล้วเหรอคะ"

"ก็ใช่น่ะสิ แกหายไปไหนมา ฉันโทรหาก็ไม่รับ"

"เอ๋ยขี่รถอยู่ คงไม่ได้ยินมั้งคะ"

"ไปตะลอนเท่ียวไหนอีกล่ะ ถมยามันเพ่ิงจะตายหลัดๆ ศพยัง 

ไม่ทันเผาก็แรดไปทั่วแล้ว"

อิศยาเบะปาก เห็นว่าเป็นญาตหิรอกนะ เลยไม่อยากถอืสาหาความด้วย

บทที่
3

หนี้ชีวิต
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"เอ๋ยไปส่งปิ่นโตค่ะ"

"แกจะท�างานงกๆ ไปถึงไหน ได้สักกี่บาทเชียว"

"ป้านงมาถึงนี่ มีอะไรเหรอคะ"

"ฉันมารอแกเหนื่อยๆ ไม่คิดจะเปิดบ้าน หยิบน�้าหยิบท่าให้ฉันกิน 

เลยรึไง"

หญิงสาวลอบถอนหายใจ เดนิไปปลดลอ็กกญุแจก่อนดนัประตบูานพบั

ออกไปจนสุดทางทั้งสองด้านแล้วเชื้อเชิญผู้เป็นป้าให้เข้ามานั่งในบ้าน

"เดี๋ยวเอ๋ยไปหยิบน�้ามาให้ค่ะ"

อิศยาหายไปครู ่หนึ่งก็กลับมาพร้อมน�้าเย็นหนึ่งแก้ว นงพะงา 

ดื่มเข้าไปอึกใหญ่ก่อนเข้าประเด็น

"แกคิดจะเผาศพถมยาเมื่อไร"

"ครบเจ็ดวันก็เผาค่ะ แล้วค่อยไปลอยอังคาร"

"มีอะไรให้ฉันช่วยก็บอก"

เรียวคิ้วสวยเลิกข้ึน จ้องมองญาติห่างๆ อย่างไม่เช่ือสายตานัก  

เท่าท่ีเธอรู้จักนงพะงามา อีกฝ่ายไปมาหาสู่บ้านเธอนับครั้งได้ และหาก 

ไม่มีผลประโยชน์ผู้หญิงคนนี้ไม่มีวันเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือหรอก 

"ขอบคุณค่ะ ป้านงมีเรื่องอะไรจะพูดอีกไหมคะ เอ๋ยต้องไปอาบน�้า 

แต่งตัวเตรียมไปงานตอนเย็น"

"มีสิ ไม่งั้นฉันจะถ่อมาหาแกถึงนี่เหรอ" 

นงพะงากระพือพัดในมือ ลมเย็นพัดจนเส้นผมหยักศกปลิวไสวไปมา

"จากนี้แกจะท�ายังไง"

"ก็ไม่ท�ายังไงค่ะ"

นงพะงาหุบพัด ถลึงตาใส่

"ฉันหมายถึงแกจะอยู่บ้านนี้ต่อไป ตะลอนๆ ไปทั่ว ไม่เรียนหนังสือ 

ไม่ท�างานท�าการเนี่ยนะ"
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"เอ๋ยเป็นแม่ค้าขายของค่ะ" 

"ขายของมันจะได้สักกี่น�้า อาจจะพอยาไส้ แต่พอใช้หนี้ฉันรึเปล่า  

แกคงไม่รู้สินะว่าพ่อแกติดหนี้ฉันอยู่"

"เอ๋ยไม่รู้ค่ะ"

ยังมีหนี้อยู่อีกก้อนเหรอ! 

จ�าได้ว่าพ่อเคยทะเลาะกับแม่เรื่องหนี้ตั้งแต่เธอยังเล็กๆ

พ่อเป็นคนซ่ือและใจอ่อน ใครมาขอร้องบีบน�า้ตาหน่อยกห็ลงเช่ือและ

ให้ยืมเงินโดยง่าย หนักข้อสุดคือค�้าประกันเงินกู้ให้เพื่อนเป็นเงินหลักแสน 

แต่พอเพื่อนหนีไปพ่อจึงต้องแบกหนี้ก้อนนั้นไว้จนมีปากเสียงกับแม่ 

ล�าพังท�าอู่ซ่อมรถก็ไม่พอใช้หนี้ แม่จึงท�าข้าวแกงขาย สอนให้เธอ 

รู้จักท�ามาค้าขายและบริหารเงินให้งอกเงยตั้งแต่เล็ก หลังแม่จากไปเพราะ

โรคร้าย เธอจึงรับหน้าท่ีดูแลพ่อและใช้หนี้ก้อนท่ีเหลือต่อจากแม่ไป 

โดยปริยาย ทว่าการท่ีพ่อแอบกู้เงินนงพะงาลับหลังอาจท�าให้แผนการเงิน 

ที่เธอวางไว้นานนับปีพังพินาศ 

"พ่อแกเอาบ้านมาค�้าประกันแล้วกู้เงินฉันไปซ้ือเครื่องมือในอู่และ 

เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อนเก่า แกรู้รึเปล่า"

หญิงวัยกลางคนกรีดนิ้วหยิบเอกสารสัญญาในกระเป๋าข้ึนมาส่งให้ 

หญิงสาวหน้าอ่อน อิศยากวาดตาอ่านคร่าวๆ ก็พบว่ามันคือลายมือ 

ของพ่อจริง 

พ่อยืมเงินหลักแสนเมื่อสองปีก่อน ดอกเบี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน 

ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเธอก็แทบลมจับ เงินในบัญชีของเธอไม่พอจ่าย 

ด้วยซ�้า 

"พ่อติดหนี้ทั้งหมดเท่าไรคะ" หญิงสาวถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง

"รวมดอกเบี้ยแล้วก็สามล้านกว่า"

"เอ๋ยมีเงินไม่พอหรอกค่ะ"
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เธอเคยคิดว่าตนเองรวยแล้ว แต่ท่ีไหนได้ เงินหนึ่งล้านบาทของ 

หญิงสาววัยยี่สิบปีกลับเป็นแค่เศษเงินในสายตาของผู้ใหญ่วัยกลางคน

"ไม่มีก็หามาสิยะ เป็นหนี้ก็ต้องจ่าย อย่าคิดจะเบ้ียวง่ายๆ ไม่งั้น 

อย่าหาว่าฉันไม่เตือน"

"เอ๋ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้ค่ะ" 

"ไม่เบี้ยวหนี้ แล้วแกคิดจะใช้หนี้ฉันยังไง"

"เอ๋ยจะปล่อยขายบ้านค่ะ"

"หึ แกคิดว่าบ้านกระจอกๆ หลังนี้มันพอใช้หนี้รึไง บ้านเก่าๆ โทรมๆ 

หลังนี้มากสุดก็ได้แค่สองล้าน แกยังเหลือหนี้ต้องจ่ายอีกล้านกว่าบาท  

ล�าพังเด็กอย่างแกจะไปหาเงินมาจากไหน"

อิศยาเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรง รู้สึกเหมือนก�าลังถูกนงพะงา 

ไล่ต้อนให้จนมุม จะมีหลืบไหนท่ีพอให้เธอซุกกายซ่อนตัวจากป้าใจร้าย 

ไหมนะ

"เอ๋ยอยากขอเวลาป้านงหน่อยค่ะ เอ๋ยจะหาเงินมาใช้คืนให้เร็วที่สุด"

"ฉันต้องรีบใช้เงิน ให้เวลาแกได้มากสุดก็สามอาทิตย์"

"สามอาทิตย์ไม่น้อยไปเหรอคะป้านง หนี้ตั้งเยอะขนาดนั้น"

สหีน้ายุง่ยากใจของหลานสาวจดุรอยยิม้หยันข้ึนบนดวงหน้าคล�า้แดด 

ของผู้เป็นป้า เสียดายที่อีกฝ่ายไม่ทันเห็น

"ฉันรู้ว่าแกยังเด็ก เรื่องหนี้มันเรื่องของผู้ใหญ่ แต่แกเป็นลูกสาว 

คนเดียวของถมยา หนี้พ่อก็คือหนี้ลูก มันหนีกันไม่พ้นหรอก"

"เอ๋ยเข้าใจค่ะ เอ๋ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้ แค่ขอเวลามากกว่านี้"

"ฉันบอกแล้วไงว่าให้เวลาแกได้มากสุดก็สามอาทิตย์ ก็อย่างว่า 

แหละนะ เด็กอย่างแกจะไปหาเงินสามล้านกว่ามาคืนฉันได้ไง เอาอย่างนี้สิ 

ฉันรู้มาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากใช้หนี้ให้ แกโอเคไหมล่ะ" 

อุตส่าห์ชักแม่น�้าร้อยสาย สุดท้ายก็เข้าประเด็นแล้วสินะ
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"ใครเหรอคะ"

"แกจ�าเสีย่ซ้งได้ไหม งานสวดศพพ่อแกเม่ือวนัก่อนโน้นเสีย่กม็างานนะ"

ใครบ้างไม่รู ้จักเสี่ยซ้ง เจ้าของโรงสีใหญ่ประจ�าโคกเสือเผ่น แต่ 

คนหน้าเลือดแบบนั้นย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือคนแปลกหน้า มีหรือจะ 

ไม่ต้องการผลตอบแทน 

"อ๋อ จ�าได้แล้วค่ะ เสีย่ซ้งเป็นพ่อของรุน่พีท่ี่โรงเรยีน เสีย่ซ้งนี่ใจดนีะคะ 

อุตส่าห์เห็นแก่รุ่นน้องของลูกสาว ยอมใช้หนี้ให้เอ๋ยด้วย"

เธอแสร้งพูดไปคนละทาง ทั้งที่พอจะอ่านเกมของผู้เป็นป้าออก 

"นีแ่หละนะไม่ยอมเรยีนหนงัสอืถงึได้โง่ดกัดาน เสีย่เมตตาแกมากนะเอ๋ย  

ถึงอยากช่วยให้แกสบาย"

"แลกกับตัวเอ๋ยเหรอคะ"

"แกก็ไม่โง่นีน่า ของพรรค์นีมั้นบุบสลายท่ีไหนล่ะ แค่เอาใจเสีย่หน่อย

ก็ปลดหนี้ได้แล้ว เผลอๆ ถ้าเสี่ยถูกใจ แกได้นั่งนับเงินในห้องแอร์ ไม่ต้อง

ตากแดดล�าบากส่งของด้วย โอกาสงามแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ หรอกนะ"

"ฝากขอบคุณเสี่ยซ้งด้วยนะคะ แต่เอ๋ยยังพอมีลู่ทางค่ะ"

"ลู่ทางอะไรของแก คงไม่ได้คิดจะหนีหรอกนะ"

"บ้านเอ๋ยอยู่นี่ เอ๋ยจะไปไหนได้ล่ะป้านง"

กระนั้นนงพะงาก็ยังไม่ไว้ใจ คิดจะวางตัวลูกน้องสักสองสามคน 

มาเฝ้านังเด็กหน้าอ่อนไว้ก่อนดีกว่า 

"แล้วแกจะหาเงินมาใช้หนี้ยังไง เงินไม่ใช่น้อยๆ" 

อิศยาก็ยังมืดแปดด้าน เพียงแต่บอกปัดเรื่องเสี่ยซ้งไปก่อน เรื่องอื่น

ค่อยว่ากนัทีหลงั ถ้าไปค้นในตูเ้สือ้ผ้าหรอืในเก๊ะท�างานพ่ออาจจะมสีมุดบัญชี

ธนาคารหรือเอกสารประกันชีวิตก็ได้ เธอยังไม่อยากหมดหวังเสียทีเดียว

"ไว้อีกสามอาทิตย์ป้านงค่อยมาเอาค�าตอบแล้วกันค่ะ มีธุระแค่นี ้

ใช่ไหมคะ เอ๋ยต้องเตรียมตัวไปวัดแล้ว"
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นงพะงาฮึดฮัดที่ยังไม่ได้ค�าตอบจึงผุดลุกขึ้นยืน สีหน้าบึ้งตึง 

"อีกสามอาทิตย์ฉันจะมาเอาค�าตอบ แล้วอย่าคิดหนีล่ะ เพราะ 

คนของฉันเฝ้าแกอยู่"

อิศยาเดินไปส่งนงพะงาท่ีหน้าบ้าน แต่เธอกลับต้องชะงักเพราะ 

ผู้ชายร่างสูงใส่แว่นกรอบบางก�าลังยืนหน้าตายอยู่ริมประตูบ้าน 

"อ้าว หมอปาลมาท�าไมล่ะ" 

นงพะงาถามพลางเหลอืบไปทางหลานสาวด้วยสายตาสอดรูส้อดเห็น 

ถมยาตายไปแล้ว หนุ่มสาวอยู่ใกล้กันก็เหมือนน�้ามันใกล้ไฟ ถ้าไม่อยาก 

ชวดเงินของเสี่ยซ้ง ตนคงนิ่งนอนใจไม่ได้ 

"ผมมารับรถที่ซ่อมไว้ครับ"

สีหน้าของนงพะงาดีขึ้นเล็กน้อย "อ๋อเหรอ ถ้างั้นฉันไปก่อนล่ะ  

อย่าลืมที่คุยกันนะเอ๋ย"

"ค่ะ"

หลังจากนงพะงาขึ้นรถจากไปแล้ว อิศยาก็หันมาจ้องชายหนุ่มเขม็ง

"รถยังซ่อมไม่เสรจ็นะคะหมอปาล อะไหล่มาแล้ว แต่เอ๋ยซ่อมไม่เป็น"

"ฉันรู้!"

เขาตอบหน้าตาย สหีน้าไม่เปลีย่นไปเลยสกันดิ มเีพียงดวงตาด�าขลบั

คู่นั้นที่สะท้อนประกายเห็นใจระคนห่วงใย ท�าเอาดวงหน้าใสเห่อร้อน แล้ว

หัวใจก็ดันเต้นแรงอีกแน่ะ

"เอ๋ยจะโทรหาช่างซ่อมรถในเมืองให้ เขารู้จักพ่อ น่าจะช่วยดูรถ 

ให้หมอปาลได้"

"ฉันไม่ได้มาหาเธอเพราะเรื่องรถ"

"ถ้างั้นเรื่องอะไรล่ะคะ"

"ฉันจะติดรถไปงานกับเธอด้วย"

อิศยาหน้าเหวอ เขาถ่อจากโรงพยาบาลเพ่ือนัง่รถไปงานศพของพ่อเธอ 
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เนี่ยนะ จากโรงพยาบาลไปวัดยังใกล้กว่าเสียอีก

"นี่มันบ่ายสามกว่า หมอปาลไม่ต้องตรวจคนไข้เหรอคะ"

"วันนี้คนไข้น้อย มีหมออีกสองคนอยู่เวร ฉันเลยได้พัก"

"หมอปาลก็กลับไปพักสิคะ จะไปงานกับเอ๋ยท�าไม" อิศยาขมวดคิ้ว 

พยายามคิดหัวแทบแตกว่าหมอปาลต้องการอะไรกันแน่ ย่ัวโมโหกันรึไง 

"ถามจริงๆ นะ หมอปาลต้องการอะไรจากเอ๋ยกันแน่"

"ฉันอยากชดใช้ให้เธอ"

"ชดใช้เรื่องอะไร"

"หนี้ก้อนนั้น"

อศิยาเม้มปาก เขาคงมาถงึนานแล้วจงึได้ยนิเรือ่งหนีก้้อนโต เธอรูส้กึ

ขอบคณุ แต่อกีใจกร็ูส้กึอับอายท่ีพ่อของเธอโง่เขลา ก่อหนี้ไม่หยุดไม่หย่อน

"มันไม่ใช่เรื่องของหมอ เอ๋ยจัดการได้"

"แต่เธอมีเงนิไม่พอ" หญิงสาวเม้มปากแทนค�าตอบ "เธอจะใช้หนียั้งไง  

เวลาแค่สามอาทิตย์ เด็กอย่างเธอจะไปหาเงินตั้งมากมายมาจากไหน"

"เอ๋ยก็ยังไม่รู้"

"ถ้าหาเงินไม่ทัน เธอจะยอมเป็นเมียเสี่ยคนนั้นเหรอ"

อิศยาส่ายหน้า แววตาสลดหดหู่จนปาลรู้สึกผิดขึ้นมาอีกเท่าตัว

"ให้ฉันช่วยเถอะเอ๋ย ฉันผิดต่อเธอและพ่อของเธอมาก"

"หมอปาลมาใช้ทุนไม่ใช่เหรอ เงินเดือนหมอไม่กี่บาท หมอปาล 

จะเอาเงินล้านพวกนั้นมาจากไหน"

"เรื่องนั้นฉันจัดการเอง ขอแค่เธอตกลง ทุกอย่างจะเรียบร้อย"

เป็นผูใ้หญ่นีม่นัดอีย่างนีน้ีเ่อง พดูถงึเงนิล้านราวกบัเป็นเงนิสบิยีส่บิบาท  

โตขึ้นเธอจะหาเงินให้ได้เยอะๆ แล้วเอามาปูนอนแทนฟูกเลยเชียว

"หมอปาลช่วยเอ๋ย แล้วเอ๋ยต้องจ่ายอะไรตอบแทนหมอปาลรเึปล่าคะ"

เขามองเธอด้วยสายตาลึกล�้า ลึกมากเหมือนเดินอยู่ในหลุมด�าท่ีเธอ
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มองหาจุดสิ้นสุดไม่เจอ แล้วเด็กอย่างเธอก็อ่านความคิดผู้ใหญ่อย่างเขา 

ไม่ออกเสียด้วย 

"คงมีสินะ เราไม่ได้สนิทกันสักหน่อย หมอปาลจะมาช่วยเอ๋ยฟรีๆ 

ท�าไม"

"เธอวางใจได้ ฉันไม่เคยคิดร้ายกับเธอนะเอ๋ย"

แค่ค�าพูด ใครจะไปเชื่อ เธอไม่ได้ซื่อเหมือนพ่อสักหน่อย 

"เอ๋ยขอบคุณท่ีหมอปาลอยากช่วย แต่เอ๋ยขอหาทางแก้ปัญหาด้วยตวัเอง 

ก่อนดีกว่าค่ะ" เธอพูดจบก็ผายมือเข้าไปในบ้าน "ถ้าหมอปาลจะไปท่ีวัด  

เข้ามานั่งรอในบ้านก่อนแล้วกันค่ะ เดี๋ยวเอ๋ยไปหยิบน�้าเย็นมาให้"

ปาลเดินตามเข้าไปอย่างว่าง่าย แม้เธอจะพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

ดวงหน้าไม่ได้สดใสเหมือนที่เคยเห็น แต่ก็ไม่ได้เย็นชาเหมือนวันก่อนโน้น

"เอ๋ยต้มน�้ามะตูมไว้ หมอปาลกินเป็นรึเปล่าคะ"

เขาพยักหน้า เธอจึงเดินหายเข้าไปในครัวครู่หนึ่งแล้วกลับมาพร้อม

น�้ามะตูมเย็นช่ืนใจ มันหวานปลายลิ้นและซ่านลึกลงไปถึงกลางหัวใจ  

เขายิ้มบางๆ แต่ไม่ได้รับรอยยิ้มตอบกลับ

"หมอปาลนั่งดูทีวีไปก่อนนะคะ เอ๋ยขอไปแต่งตัวก่อน"

อิศยาไม่ได้รอให้เขาตอบรับก็ผลุนผลันจากไป เขาไม่ได้เปิดทีวี  

แต่หยิบต�าราแพทย์ซึ่งติดกระเป๋าเป็นประจ�าขึ้นมาอ่านฆ่าเวลา 

มารูต้วัอีกทีกต็อนท่ีเธอกระแอมกระไอ เรยีกสายตาเขาให้ช้อนข้ึนมอง

อิศยาสวมชดุกระโปรงสดี�าเข้ารปู รปูร่างเลก็กะทัดรดัสมตวั ผวิของเธอ 

เป็นสีมะปราง นัยน์ตากลมโตซ่อนอยู่ใต้แพขนตางอนยาว ไม่ได้หวานซึ้ง 

แต่เปล่งประกายคมกล้า 

เธอไม่ได้สวยหวานบอบบางราวกับตุ๊กตาเคลือบช้ันดี แต่มีบุคลิก 

เช่ือมั่นและแววตาคมกล้าเป็นเสน่ห์ท่ียากจะถอนสายตา เสียดายท่ีเธอ 

ไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยสักครั้ง 
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ปาลไม่ได้พบอิศยาอีกเลยนับต้ังแต่กลับจากลอยอังคารลุงถมยาท่ี

แม่น�้าเมื่อสองอาทิตย์ก่อน เขามัวแต่วุ่นกับการรักษาคนไข้ แล้วอิศยาเอง

ก็หายหน้าหายตาไปจากโรงพยาบาล มารู้ข่าวอีกทีก็เพราะได้ยินพยาบาล

ที่เคาน์เตอร์พูดกันนี่แหละ

"เสียดายเนอะ เอ๋ยมันหยุดท�าปิ ่นโตไปแล้วพี่จะกินอะไรดี ข้าว 

โรงอาหารรสชาติก็สู้ไม่ได้"

"เอ๋ยหาที่พักใหม่ได้ก็คงกลับมาท�าอีกครั้ง"

"เกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่แมว"

ปาลถือวิสาสะแทรกข้ึนกลางวง ท้ังท่ีปกติเขาไม่เคยสนใจเรื่อง 

ชาวบ้านมาก่อน 

"บ้านหนูเอ๋ยก�าลังจะโดนยึดน่ะสิหมอ หนูเอ๋ยมันเลยต้องหาท่ีใหม่  

นังนง...พี่หมายถึงป้าของเอ๋ยน่ะ เหลือเกินจริงๆ เด็กตาด�าๆ ยังคิดจะ 

ขับไล่ไสส่งได้"

"ฉันได้ยินคนลอืกนัท้ังตลาดเลยนะพีแ่มวว่าถ้าหนเูอ๋ยหาเงนิไปคนืไม่ได้  

นังนงจะขายหนูเอ๋ยให้เสี่ยซ้ง"

บทที่
4

ปิ่ นโตส่ีล้ำน
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มาลัยยกมือขึ้นทาบอก "มันเป็นป้าประสาอะไรวะ ไม่สงสารเด็ก 

บ้างรึไง"

"ป้าอะไรล่ะพี่แมว แค่ญาติห่างๆ นังนงมันเห็นแก่เงินจะตาย แล้ว 

เสี่ยซ้งแกข้ึนชื่อเรื่องชอบเด็กอยู่แล้ว ฉันเคยเห็นหน้าตอนมาหาหมอท่ี

โรง'บาลแล้วยังขยะแขยงจะแย่"

"สงสารหนูเอ๋ยนะคะหมอ" 

ชายหนุม่โคลงศรีษะก่อนเดนิแยกออกมาโทรศพัท์ แต่ปลายสายไม่รบั 

จึงเดินย้อนกลับมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลอีกครั้ง

"ผมมีธุระด่วนน่ะครับพี่แมว ถ้าผมจะขอลาช่วงบ่าย แล้วกลับมา 

ตอนเย็น ผะ..."

"ได้สคิะหมอปาล มีหมออยู่อกีสองคน แล้วคนไข้กห็รอ็มแหรม็แบบนี้  

หมอปาลไปเถอะค่ะ"

"ถ้ามีเคสด่วน โทรหาผมได้นะครับ ผมจะรีบกลับมา" 

"ตั้งแต่หมอปาลอยู่โคกเสือเผ่นก็ไม่เคยลาเลย ไปเถอะค่ะ ทางนี ้

พี่จัดคิวให้เอง"

"ขอบคุณครับพี่แมว"

ปาลไม่ได้ขับรถของตน เพราะเพิ่งถอดเฝือกไปเมื่อวันก่อน เขายัง 

ไม่สามารถท�าหัตถการได้ เพราะมือยังใช้งานได้ไม่ดีนัก ท�าได้เพียง 

วินิจฉัยโรคและจ่ายยาให้คนไข้เท่านั้น นับประสาอะไรกับขับรถ ปาลเลย 

ใช้บรกิารรถสองแถวท่ีหน้าโรงพยาบาลมาลงท่ีหน้าร้านขายของช�า เดนิอกี

ไม่เกินร้อยเมตรก็ถึงบ้านของอิศยา 

ตอนท่ีเขาหยุดยืนหน้าบ้านสองช้ันก็พบว่ามีข้าวของกองพะเนินอยู่

หน้าบ้านแล้ว ชายสองคนก�าลังกุลีกุจอขนพวกอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์

งานซ่อมมาข้ึนท้ายรถกระบะ หนึ่งในนั้นคือเจ้าของอู่รถในอ�าเภอเมืองท่ี 

เคยลากรถของเขาไปซ่อมท่ีอู่ในเมืองและเพิ่งน�ามาจอดคืนท่ีโรงพยาบาล
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เมื่อสองวันก่อน

"เกิดอะไรขึ้นเหรอครับลุง"

"เอ๋ยมันขายอะไหล่พวกนี้ให้น่ะหมอ ลุงเลยเรียกเด็กมาช่วยขน  

อย่างว่าแหละเนอะ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ สู้ขายเอาเงินก้อนไว้ดีกว่า"

"แล้วเอ๋ยอยู่ไหนครับ"

"อยู่ในครัวแน่ะหมอ มีธุระรึเปล่า ลุงไปเรียกให้ไหม"

"ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเข้าไปหาเอ๋ยเอง"

ปาลถือวิสาสะเดินเข้าบ้านปูนกึ่งไม้หลังกะทัดรัดขนาดสองช้ันซ่ึง

ดดัแปลงช้ันล่างเป็นอู่ซ่อมรถและช้ันบนเป็นท่ีพักอาศยั แสงแดดซ่ึงส่องผ่าน 

หน้าต่างไม้เข้ามาเผยให้เห็นว่าเฟอร์นเิจอร์และข้าวของเครือ่งใช้ภายในบ้าน

ถูกขนออกไปมากแล้ว ภายในจึงดูโล่งตา

ยกเว้นอุปกรณ์ในครวัท่ียงัอยู่ครบ และตอนนีเ้จ้าของบ้านก�าลงัง่วนกบั 

การขย�าวตัถดิุบในกะละมังสแตนเลสใบโต หญิงสาวหันขวับไปมองเจ้าของ

ฝีเท้าที่เดินมาจากทางด้านหลัง เธอไม่ได้ยิ้มแต่ก็ไม่ได้ท�าหน้าบึ้ง เพียงแต่

สายตานั้นช่างว่างเปล่า

"มีอะไรรึเปล่าคะหมอปาล"

อิศยาเห็นว่าชายหนุ่มไม่ได้สวมเฝือกแล้ว มีเพียงรอยแผลแห้งๆ  

บนหน้าผาก จึงบุ้ยใบ้ไปทางกะละมังสแตนเลสอีกใบที่คว�่าอยู่ 

"หมอปาลช่วยหยิบกะละมังใบนั้นให้เอ๋ยหน่อยค่ะ"

ปาลท�าตามค�าสั่งและถือโอกาสสวมบทลูกมือช่วยเชฟสาวไปในตัว 

เราไม่ได้พูดคุยอะไรนัก เพราะเธอก�าลังวุ่นอยู่กับการนวดปลากรายส�าหรับ

ท�าทอดมันดิบ ดูท่าคงขายดีเพราะคะเนจากปริมาณกะละมังสามใบแล้ว 

น่าจะหลายกิโลกรัม 

"ส่งลูกค้าที่ไหนบ้าง"

"ทั่วประเทศนั่นแหละค่ะ"
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"ขนาดนั้นเชียว"

"พดูแล้วจะหาว่าคยุ เมอืงนอกกเ็คยสัง่นะ เอ๋ยส่งไปหลายประเทศแล้ว

ด้วยค่ะ"

พอพูดเรื่องการท�ามาค้าขายสีหน้าของอิศยาก็ดูสดใสข้ึน ปาลจึง 

เน้นคยุเรือ่งงานของเธอเป็นพเิศษ ครู่ใหญ่ทีเดยีวเธอถงึเพ่ิงนกึได้ว่าตนเอง 

ชักพูดมากเกินไปแล้ว

"ถามขนาดนี้ หมอปาลคิดจะเปิดร้านแข่งกับเอ๋ยเหรอคะ"

"เวลานอนยังไม่ค่อยมีเลย ฉันไม่แย่งงานเธอหรอกน่า"

เขาย้ิมเอ็นดูพลางบีบจมูกเธอเบาๆ แต่อากัปกิริยานั้นกลับท�าให ้

หญิงสาวเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ เราต่างจ้องหน้ากันก่อนจะต่างคน 

ต่างเสมองทางอื่น 

"หมอปาลไปนั่งเถอะ ยังไม่หายดีไม่ใช่เหรอคะ"

"ดีขึ้นมากแล้ว ให้ฉันช่วยเถอะ ยังเหลืออีกเยอะไหม"

อิศยาส่ายศีรษะ ก้มหน้าก้มตาท�างานต่อ 

"อกีนดิเดยีวกเ็สรจ็แล้วค่ะ หมอปาลไปนัง่รอเถอะ เด๋ียวเอ๋ยไปคุยด้วย"

ปาลอยากเขกกะโหลกตัวเองนักเชียว เขาไม่น่าถือวิสาสะย่ืนมือไป 

บีบจมูกเธอเลย ไม่เช่นนั้นเราคงได้คุยกันอีกยาว เมื่อเห็นว่าเธอเอาแต ่

ก้มหน้าก้มตาท�างาน เขาก็บ่ายหน้าเดินกลับไปนั่งรอที่โซฟา

"ลุงไปแล้วนะเอ๋ย"

เจ้าของอู่ซ่อมรถชะโงกเข้ามาบอก อิศยาจงึโผล่หน้าออกจากครวัแล้ว

ยิ้มให้

"ขอบคุณมากนะจ๊ะลุง" 

"มีอะไรให้ลุงช่วยก็โทรมานะเอ๋ย"

"จ้ะลุง"

"ผมไปก่อนนะหมอ" 
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"ครับ"

ปาลย้ิมให้ก่อนหยิบต�าราแพทย์ข้ึนมาอ่าน ไม่ได้สนใจค�าถาม 

ในดวงตาของชายสูงวัยว่าเขามาหาอิศยาด้วยธุระอันใด 

หลังจากนั้นเกือบสิบนาทีอิศยาก็เดินออกมาจากครัว สายตาสบ 

กับแผ่นหลังกว้างในเสื้อเช้ิตสีฟ้าอ่อนท่ีก�าลังพิงโซฟาพลาสติกตัวเล็ก  

ช่วงขายาวเก้งก้างไขว้ซ้อนกัน บนตักมีต�าราแพทย์เล่มโตวางอยู่ เขา 

ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ เผยให้เห็นเสี้ยวหน้าด้านข้าง สีหน้าของเขาดู 

คร�่าเคร่งภายใต้แว่นกรอบบางดูราวกับอาจารย์แพทย์ผู้ทรงภูมิ 

เม่ือครู่ตอนยืนนวดเนื้อปลากรายอยู่ในครัวเธอคิดแล้วคิดอีกก็ยัง 

หาค�าตอบไม่ได้ว่าคุณหมอสุดหล่อแห่งโคกเสือเผ่นมาหาเธอด้วยเหตุใด 

ในเมื่ออัฐิของพ่อก็กลืนหายไปกับแม่น�้าหลายวันแล้ว 

ทุกอย่างระหว่างเราจบไปแล้ว เราไม่มีอะไรต้องข้องเกี่ยวกันอีก...

ไม่ใช่เหรอ!

"หมอปาลมีธุระอะไรจะคุยกับเอ๋ยเหรอคะ"

อิศยาถามพลางนั่งลงท่ีโซฟาตัวตรงข้าม ดวงตากลมโตช้อนมอง 

ดวงหน้าหล่อเหลาด้วยเครื่องหมายค�าถามตัวโตๆ

"เกิดอะไรขึ้นกับเธอ"

"ก็อย่างท่ีเห็นแหละค่ะ บ้านก�าลังจะโดนยึด เอ๋ยก็แค่ขายของในอู่ 

อย่างน้อยให้พอได้เงินสักก้อนหนึ่ง ดีกว่าโละเป็นเศษเหล็กไว้ชั่งกิโล"

"แล้วหนี้ส่วนที่เหลือล่ะ เธอหาเงินมาใช้หนี้ได้แล้วเหรอ"

"ยังไม่ได้ค่ะ เอ๋ยคงปล่อยให้บ้านถูกยึดไป" 

"เธอเสียดายบ้านหลังนี้รึเปล่า"

"มันก็แค่เศษอิฐเศษไม้เอามาก่อรวมกัน พ่อไม่อยู่แล้ว เอ๋ยก็ไม่รู ้

จะเก็บไว้ท�าไม"

"แล้วถ้าปล่อยบ้านไป เธอยังเหลือหนี้อีกรึเปล่า"
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"เหลืออีกล้านกว่าบาทค่ะ เอ๋ยจะลองคุยกับป้านงอีกที เผื่อแก 

ยอมผ่อนผัน"

ปาลย่นคิ้วมองหญิงสาวหน้าใส เอ่ยถามตามตรง

"เธอรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคิดจะขายเธอให้เสี่ยซ้ง"

แววตาหม่นหมองของอิศยาสร้างความปวดแปลบให้ปาลราวกบัมหีอก

แหลมๆ พุ่งทะลุเข้ากลางใจ เขาอยากย่ืนมือออกไปกุมมือเล็กจ้อยนั้นไว้  

แต่รู้ดีว่าไม่อาจท�าตามใจปรารถนา

"เธอยังโกรธฉันอยู่ไหมเอ๋ย"

เขาแขง็ใจถามออกไปท้ังท่ีหวาดกลวัค�าตอบ ดวงตากลมแป๋วจ้องเขา

นิ่งนาน ก่อนเปล่งเสียงราบเรียบทว่าสั่นสะเทือนหัวใจนัก

"เอ๋ยไม่แน่ใจว่าควรโกรธหมอปาลรึเปล่าค่ะ ใจหนึ่งก็อยากโกรธ 

อยากต่อว่า แต่อีกใจกไ็ม่โกรธดกีว่า โกรธคนมันต้องใช้พลงังานเยอะ ช่วงนี ้

เอ๋ยมีเรื่องให้คิดเยอะ เอ๋ยเลยไม่อยากเปลืองเซลล์สมอง มันเหนื่อยค่ะ"

เขาคลี่ยิ้มกับค�าตอบตรงไปตรงมาสมกับเป็นหญิงสาวสโลว์ไลฟ์ผู้ 

ไม่ถือสาหาความกับใคร

"แต่เอ๋ยก็ไม่ลืมง่ายๆ หรอกนะคะ เอ๋ยจ�าได้ทุกอย่าง เพียงแต ่

ไม่อยากพูดถึง"

"เธออาจไม่อยากได้ยินค�าขอโทษอีก แต่ฉันก็ขอโทษจริงๆ"

อิศยาก้มมองมือตัวเองพลางโคลงศีรษะรับรู้ 

"เอาเป็นว่าเอ๋ยรบัค�าขอโทษแล้ว จากนีห้มอปาลไม่ต้องคดิมากหรอก

ค่ะ เอ๋ยรูว่้าหมอปาลไม่ได้ตัง้ใจให้เกดิเรือ่งนี ้หมอปาลพยายามค้านพ่อแล้ว 

แต่พ่อไม่ยอมฟัง แล้วอีกอย่างหมอปาลเองก็เจ็บตัวไม่น้อย"

น�้าเสียงหวานใสแฝงความห่วงใยนั้นท�าให้หัวใจของเขาวูบไหว  

ความรู้สึกห่วงใยปนหวงแหนเคลื่อนเข้าครอบง�าความคิดจนผลักค�าพูด

ที่นอนเนื่องอยู่ในใจหลุดออกมาจากเรียวปาก



นัทธิมา 43

"ให้ฉันช่วยนะเอ๋ย เรื่องนี้หนักหนาเกินกว่าเธอจะแก้ไขได้ ให้โอกาส

ฉันชดใช้ความผิดของตัวเองเถอะ" 

ดวงตากลมแป๋วจับจ้องเขาไม่วางตา ท�าให้หัวใจเขาเต้นโครมคราม 

ใบหน้าหล่อเหลาเห่อร้อน เธอคงไม่รู ้ว่าเขาต้องใช้ความพยายามมาก 

แค่ไหนที่จะควบคุมเสียงของตนเองไม่ให้สั่น

"หมอปาลไม่ได้ต้ังใจเสยีหน่อย เอ๋ยไม่อยากให้หมอปาลเดอืดร้อนกบั

หนี้ที่พ่อก่อไว้ เอ๋ยเป็นลูกก็ต้องชดใช้ ไม่ใช่ดึงคนอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วย"

"แต่ฉันเต็มใจช่วยเธอ"

"ท�าไมถึงช่วยล่ะคะ มีคนล�าบากกว่าเอ๋ยตั้งเยอะแยะ ท�าไมต้องเป็น

เอ๋ยด้วย"

"เพราะ..."

เป็นใครก็คงสงสัยสินะ เงินล้านไม่ได้หาง่ายๆ สักหน่อย แต่บังเอิญ

มันไม่เกินก�าลังของปาลเท่านั้นเอง

"เพราะฉันท�าให้เธอตกท่ีนั่งล�าบาก ฉันถึงอยากชดใช้ให้เธอ เธอ 

คิดเสียว่าฉันเป็นพี่ชายเธอก็ได้"

"แล้วเอ๋ยต้องแลกด้วยอะไรคะ"

ค�าถามแสนตรงไปตรงมาของอิศยาท�าให้ปาลคลี่ยิ้มกว้าง ดวงตา

คมกริบทอดมองเธออ้อยอิ่ง ริมฝีปากหยักสวยเปล่งเสียงอ่อนโยนออกมา 

"แต่งงานกับฉันนะเอ๋ย"

"แต่งงานเนีย่นะ!" ปาลพยักหน้า "หมอปาลอยากให้เอ๋ยคดิว่าหมอปาล 

เป็นพีช่าย แล้วท�าไมต้องจดทะเบียนสมรสด้วยล่ะคะ มนัขัดๆ กนัอยู่รเึปล่า 

เอ๋ยแต่งกับหมอปาล แล้วต่างอะไรกับเป็นเมียเสี่ยซ้งล่ะคะ"

นี่เขาต้องมานั่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนแก่ตัณหากลับอย่างเสี่ยซ้ง

หรือไง เฮอะ!

"ฉันแก่กว่าเธอกจ็รงิ แต่กไ็ม่ถงึสบิปี ตอนนีฉั้นโสด ไม่มีกิก๊ ไม่ได้คยุกบั 
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ผู้หญิงคนไหนเลย จะไม่มีใครตราหน้าเธอว่าเธอเป็นเมียน้อย แย่งฉัน 

มาจากผู้หญิงคนอื่น"

สายตาหวาดระแวงของอิศยาท�าให้ปาลต้องชักแม่น�้าเพิ่ม

"เธอคงรู้ว่าชีวิตหมอของฉันมันยุ่งมาก ฉันเข้าเวรผลัดกับหมออีก 

สองคน เรื่องไม่ค่อยได้นอนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ฉันคงไม่มีเวลามายุ่ง

วุ่นวายกับชีวิตเธอนักหรอก"

"หมายถึงแต่งงานแล้วเราจะอยู่กันคนละบ้านเหรอคะ"

"ไม่ใช่ เราต้องอยู่บ้านเดียวกันไม่งั้นคนจะสงสัย เพียงแต่...ฉันจะ 

ไม่ฝืนใจเธอ"

"หมอปาลจะไม่แตะต้องเอ๋ยแม้แต่ปลายก้อย ถ้าเอ๋ยไม่ยินยอม 

ใช่ไหมคะ"

"อืม"

"แล้วถ้าเกดิเรือ่งอะไรข้ึนระหว่างเราล่ะคะ แบบว่าถ้าเราเผลอมีเซ็กซ์

กันล่ะ เอ๋ยย่ีสิบแล้ว ไม่ได้เด็กจนไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกนะคะ ถึงยังไง 

หมอปาลก็เป็นผู้ชาย"

ค�าถามแสนตรงไปตรงมาท�าให้พวงแก้มของหมอขี้อายร้อนเห่อ 

"ฉันก็จะรับผิดชอบเธอในฐานะภรรยา เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

หากเธอต้องการเช่นนั้น"

ค�าตอบนัน้ท�าให้อิศยารูส้กึหายใจไม่ท่ัวท้อง การใกล้ชิดผูช้ายหน้าขรมึ  

ตวัหอม ท�าให้เธอใจสัน่เป็นบางครัง้ แต่เธอกบัหมอปาล...จะไปกนัรอดจรงิๆ 

เหรอ 

เขาเป็นหมอฝีมือดี ใครๆ ในโคกเสือเผ่นก็ยกย่องเทิดทูน แต่เธอ 

เรียนจบแค่มัธยมปลาย ในสายตาชาวบ้านเธอคือเด็กใจแตก ข้ีเกียจ 

ตัวเป็นขน ใช้ชีวิตไร้แก่นสารไปวันๆ เขาคิดดีแล้วเหรอถึงอยากแต่งงาน 

กับเธอ 
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"ฉันสญัญาว่าจะคุม้ครองเธอแทนลงุถมยา ป้าของเธอจะแตะต้องเธอ

ไม่ได้อีกเพราะเธอเป็นภรรยาของฉันแล้ว หลงัจากฉันใช้ทุนจบ ฉันจะหย่าให้  

หรือถ้าเธออยากจะตามฉันเข้ากรุงเทพฯ ไปเรียนหนังสือต่อ ฉันจะช่วย 

เป็นธุระจัดแจงให้"

"แล้วถ้าหมอปาลใช้ทุนเสร็จ เอ๋ยเกิดไม่อยากหย่าขึ้นมาล่ะคะ"

หัวคิ้วของปาลย่นเข้าหากัน ประกายความหวังจุดวาบข้ึนราวกับ

ดอกไม้ไฟสีสวยบนท้องฟ้าสีด�า

"ถ้าเธอไม่อยากหย่า เราก็ใช้ชีวิตคู่กันต่อไป"

"ง่ายๆ แค่นี้เหรอคะ"

"อืม ง่ายๆ แค่นี้แหละ"

"ถามตรงๆ นะคะ หมอปาลยอมแต่งงาน ยอมใช้หนี้ให้เอ๋ย แต ่

หมอปาลกลับได้ชื่อว่าแต่งงานแล้ว พอหย่ากันก็ได้ช่ือว่าเป็นพ่อม่าย  

หมอปาลท�าแบบนี้แล้วจะได้อะไรคะ หมอปาลมีแต่ขาดทุนนะคะ"

ความรูส้กึมันตีค่าเป็นก�าไรขาดทุนได้เสยีท่ีไหนกนั แต่ปาลก็ไม่ได้พูด

ออกไปให้หญิงสาวรู้ถึงความในใจ เพราะกลัวเธอหวาดระแวงจนไม่ยอม 

ใกล้ชิดเขาอีก

"ฉันไม่ได้แต่งฟรีๆ เสียหน่อย ฉันมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง"

"เงื่อนไขอะไรคะ"

"เธอส่งปิ่นโตให้ฉันทุกวันได้ไหม"

อิศยาหน้าเหวอ เบิกตามองเขาด้วยความงุนงง 

"แค่นี้เองเหรอคะ" 

"อืม แค่นี้แหละ ถือเสียว่าเธอใช้หนี้เงินล้านฉันด้วยอาหารอร่อยๆ 

แล้วกัน"

"ถามจริงๆ นะ ครอบครัวหมอปาลคงรวยมากใช่ไหมคะ"

"ท�าไมถามแบบนั้นล่ะ"



เจ้าสาวสโลว์ไลฟ์46

"หมอปาลพูดเหมือนพวกลูกเศรษฐีในซีรี่ส์เกาหลีเลยค่ะ นึกจะเปย์

อะไรก็เปย์ ไม่ต้องคิดแล้วคิดอีก"

ประกายขบขันเจืออยู่หลังกรอบแว่นบาง อิศยามักตั้งค�าถามให้เขา

แปลกใจได้เสมอ 

"ฉันดูเหมือนคนพวกนั้นเหรอ"

"หมอปาลอาจจะไม่ได้ดูไร้สาระขนาดนั้น แต่ลุคหมอปาลก็ดูไม่ใช ่

ลูกตาสีตาสาแบบที่เอ๋ยเห็นแถวโคกเสือเผ่น"

"ครอบครัวฉัน...ก็เป็นคนธรรมดานั่นแหละ เพียงแต่พออยู ่ได้  

ไม่ถึงกับล�าบาก แล้วเงินนี้ก็เป็นเงินเก็บของฉัน ไม่เกี่ยวกับเงินของ 

พ่อแม่" 

"แล้วหมอปาลจะบอกพ่อแม่ของหมอปาลยังไงคะ"

"เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของฉันเอง เธอไม่ต้องกังวลหรอก"

"แล้วเราจะจัดงานแต่งงานรึเปล่าคะ"

หมอปาลเลิกคิ้ว คล้ายไม่ได้นึกถึงข้อนี้มาก่อน 

"จัดสิ ถ้าเราแค่จดทะเบียนแล้วเธอย้ายมาอยู่บ้านเช่าของฉัน หาก 

วนัหนึง่เราเลกิกนัชาวบ้านคงนนิทาไม่เลกิ จดทะเบียนแล้วจดังานแต่งด้วย

ก็ดีเหมือนกัน เธอมีญาติท่ีไหนอีกไหม ฉันต้องขออนุญาตใครรึเปล่า  

แบบว่าต้องส่งผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอไหม"

"เท่าที่รู้เอ๋ยไม่มีญาติเหลือแล้ว ญาติห่างๆ คนเดียวก็ป้านงนั่นแหละ 

แต่เอ๋ยคิดว่าเขาคงไม่ยอมหรอกค่ะ"

"นั่นสิ ฉันตัดช่องทางท�ามาหากินป้าเธอนี่นา ถ้างั้นเธออยากแต่ง 

วันไหนล่ะ ต้องดูฤกษ์ไหม ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไร"

"เอ๋ยยังไม่ได้ตอบตกลงสักหน่อย แค่ถามเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจ"

ค�าตอบกระเง้ากระงอดนั้นเรียกรอยย้ิมกว้างข้ึนบนดวงหน้าคมสัน 
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ปาลรูดี้ว่าอิศยาไม่มีตวัเลอืกมากนกัหรอก เขาเป็นตวัเลอืกท่ีไม่เลว...ไม่ใช่สิ  

เขาคือตัวเลือกที่เธอควรรีบคว้าไว้ต่างหาก 
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"แกกับหมอปาลเนี่ยนะ?"

เรืองยศซ่ึงยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนดึงแตงกวาออกจากเปลือกตา  

หันมองเพื่อนสนิทที่นอนมาสก์หน้าอยู่ข้างกัน

"ตกใจใช่ไหมล่ะ ฉันได้ยินกับหูยังตกใจเลย แกว่าเหมือนละครไหม"

"ก็เออน่ะสิ หมอปาลคิดยังไงของเขานะถึงขอเด็กกะโปโลอย่างแก

แต่งงาน สมองกระทบกระเทือนรึเปล่า"

อิศยาเบะปาก ดึงแตงกวาออกพลางถลึงตาใส่เพื่อนสนิท 

"ฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นป่ะ"

"แต่แกก็เด็กมากถ้าเทียบกับหมอปาล พวกสาวๆ ในอ�าเภอยังสวย

กว่าแกอีก หมอปาลบอกเหตุผลป่ะว่าท�าไมขอแกแต่งงาน"

"หมอปาลบอกว่าอยากชดเชยความผิดท่ีท�าให้พ่อตาย อยาก 

คุม้ครองฉัน แต่ฉันยังไม่ได้ตดัสนิใจหรอก แต่งงานกบัคนท่ีท�าให้พ่อตายนะ 

ยซซี่ ใครรู้เข้าจะคิดยังไง"

"ปกติแกก็ไม่แคร์ค�าพูดคนอื่นอยู่แล้วป่ะ อีกอย่างนะ หมอปาลไม่ได้

ท�าให้พ่อแกตาย มันเป็นอุบัติเหตุ แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าหมอปาล

บทที่
5
สมำชิกปิ่ นโตคนใหม่
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พยายามปฏิเสธไม่ให้พ่อแกไปส่งแล้ว แต่พ่อแกรั้นจะไปส่งให้ได้"

หญิงสาวพยักหน้าหงึกหงัก 

"แล้วอีกอย่างนะ ลุงถมปลื้มหมอปาลจะตาย ฉันเคยได้ยินลุงถม 

ชมหมอปาลให้พ่อก�านันฟังบ่อยๆ ถ้าลุงถมรู้ว่าแกจะแต่งงานกับหมอปาล 

ลุงถมคงเบาใจ ฉันว่าแกก็รับๆ ไปเหอะ"

"แต่มันเร็วไปไหมแก จู่ๆ ก็ติดหนี้ จู่ๆ หมอปาลก็ขอแต่งงานแลกกับ

ใช้หนี้ให้ แกว่ามันตลกไหมล่ะ"

"บางทีหมอปาลอาจจะชอบแก แต่ปากแข็ง ไม่กล้าสารภาพ  

เลยต้องหาทางมัดมือชกแกด้วยวิธีนี้ป่ะ"

"จะพูดไรแกเกรงใจหนังหน้าฉันด้วย"

เรืองยศหัวเราะพรืด "ของอย่างนี้มันก็ไม่แน่หรอกย่ะ หมอปาล 

อาจจะชอบของแปลก"

"มันเช่ือยากไง ระดับหมอปาลจะชอบฉันเนี่ยนะ เขาเพอร์เฟ็กต์ 

ซะขนาดนั้น"

"กจ็ริงของแก ฉันว่าหมอปาลต้องรวยเว่อร์อ่ะถงึมปัีญญาช่วยแกใช้หนี้  

แต่แกกลับ...คือแกไม่ได้แย่นะเอ๋ย ในสายตาคนรุ่นราวคราวเดียวกันแก 

ก็เก่งแหละ หาเงินล้านได้ต้ังแต่ตอนอายุสิบแปด แกท�ามาหากินเอง  

ไม่ต้องแบมือขอเงินพ่อแม่แล้ว แต่ในสายตาผู้ใหญ่...แกก็ยังเด็กมาก  

แล้วก็ดูไม่เป็นโล้เป็นพายเท่าไร"

อิศยาโคลงศีรษะรับรู้ ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินค�านินทาเหล่านั้น แต่เธอ 

ไม่เคยสนใจเลยต่างหาก หญิงสาวเป็นคนชัดเจนในตัวเอง รู้ว่าตัวเอง

ต้องการอะไร จึงไม่อยากเสียเวลากับเรื่องรายทางที่ไม่จ�าเป็น 

"เอาเป็นว่าหมอปาลคิดไงไม่รู้ แต่แกน่ะตกลงรึเปล่า"

"ฉันมีทางเลือกที่ไหนล่ะ ไม่แต่งกับหมอก็เป็นเมียเก็บเสี่ยซ้ง"

"แล้วแกชอบหมอปาลรึเปล่า"
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"ฉันแทบไม่รู้จักเขาเลยนะ โอเค เขาก็หล่อแหละ มันก็เหมือนเวลา

เจอดาราหล่อๆ ป่ะ เราก็ปลื้มก็เขินบ้าง แต่มันก็แค่นั้นอ่ะแก"

"เป็นเมยีหมอปาลก็ไม่แย่นะเอ๋ย หลอ่เบอร์นัน้ แถมยงัสภุาพนุม่นวล 

นสิยัด ีรกัคนไข้ ดงีามขนาดนีแ้กจะหาจากไหนได้อีก แกจะคดิมากไปท�าไม"

"แต่งงานเชียวนะ แกจะไม่ให้ฉันคิดหน่อยเหรอ ถึงยังไงเขาก็เป็น 

คนแปลกหน้า ภายนอกหมอปาลอาจจะนุ่มนวล แต่เวลาอยู่กันล�าพังล่ะ  

เขาอาจจะ..."

"แกกลัวหมอปาลซาดิสต์ จับแกขึงพืดแล้วปล�้าเหรอ"

"คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้ง เขาบอกว่าจะไม่ฝืนใจฉัน"

"แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ยุ่งกับแกใช่ไหม" อิศยาพยักหน้าหงึกหงัก  

"ถึงขั้นนี้แล้วยอมๆ ไปเหอะ แต่งก็แต่งแล้ว ทะเบียนสมรสก็มี"

"ไม่รู ้สิแก ฉันกับเขาคิดต่างกันมากนะ ฉันโตมาแบบอิสรเสรี  

อยากท�าอะไรก็ท�า ฉันไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่หมอปาลเหมือนเด็กเนิร์ดๆ 

เจอทีไรก็อยู่กับต�ารับต�ารา แต่งไปแล้วจะเป็นไง เราอาจจะตีกันตั้งแต ่

วันแรกก็ได้"

"อย่างน้อยก็ยังดีกว่าเป็นเมียเก็บเสี่ยซ้งเปล่าวะ อนาคตจะเป็นยังไง

ก็ช่างมันเหอะ ค่อยๆ แก้ไปทีละเปลาะ แกเป็นคนสอนฉันเองนะ"

อิศยายิ้มแห้งๆ บางครั้งปัญหาของตัวเองก็ต้องให้คนอ่ืนช่วยสาง  

เธอใช้เวลาครุ่นคิดหาค�าตอบครู่หนึ่งก็ลุกพรวดออกจากเตียง 

"นี่แกจะไปไหน"

"ลงไปหาปิ่นโตเถาใหม่" 

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงก�าหนดเดดไลน์ใช้หนี้แล้ว เหตุใดอิศยา 

ถึงยังไม่ติดต่อมาอีก หรือมีคนย่ืนข้อเสนอแบบเดียวกับเขา ปาลนิ่วหน้า  

คดิไม่ตก จะตดิต่อไปกเ็กรงว่าเป็นการคาดคัน้เธอเกนิไป เลยได้แต่นัง่ย่นคิว้ 
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เคร่งเครียดตามล�าพัง 

เสยีงเคาะประตหูน้าห้องตรวจดงึสายตาของคุณหมอไปยังประตูบานเลือ่น 

"มีอะไรเหรอครับพี่แมว"

"หนูเอ๋ยฝากปิ่นโตมาให้น่ะค่ะ"

เรียวคิ้วหนาย่นเข้าหากัน จับจ้องปิ่นโตเถาเล็กสีชมพูด้วยสีหน้าฉงน 

"ให้ผมเหรอครับ"

"ค่ะ หนูเอ๋ยบอกพี่ว่าฝากให้สมาชิกปิ่นโตคนใหม่ด้วย" 

เงือ่นไขข้อเดยีวท่ีเขาเรยีกร้องจากว่าท่ีเจ้าสาวคืออาหารป่ินโตของเธอ 

ถ้าเช่นนั้น...

ปาลลกุพรวด ย้ิมกว้างให้กบัค�าตอบของอีกฝ่ายพลางเดนิไปรบัป่ินโต

เถาน้อยมากุมไว้อย่างหวงแหน แววตาหลังแว่นกรอบบางเปล่งประกาย

ระยิบระยับ รู้สึกเหมือนถูกข้าศึกตัวน้อยยิงศรรักสีชมพูพุ่งเข้ามาปักลง 

กลางใจอย่างไรอย่างนั้น

"เอ๋ยยังอยู่ไหมครับพี่แมว"

"กลับไปแล้วค่ะ ว่าแต่ปิ่นโตสีหวานขนาดนี้ พี่ตกข่าวอะไรรึเปล่าคะ"

พยาบาลวัยกลางคนแซวกลั้วหัวเราะ ท�าเอาหมอหนุ่มข้ีอายท่ีวันๆ  

อยู่กับต�ารับต�าราหน้าแดงก�่า 

"ไว้ผมแน่ใจแล้วจะบอกนะครับ"

"ไม่ปฏเิสธด้วย สงสยัพีต้่องหาใบบัวบกมาให้สาวๆ แถวนีด้ืม่แก้ช�า้ใจ

แล้วมั้งคะเนี่ย" 

หมอปาลเพยีงแต่ยิม้...ยิม้กว้างอย่างท่ีพยาบาลวัยกลางคนไม่ได้เห็น

บ่อยนัก 

"ถ้างั้นหมอปาลไปทานข้าวเถอะค่ะ หมอนพกับหมอพลกลับมาท่ี 

ห้องตรวจแล้วทั้งคู่"

"ถ้ามีคนไข้ด่วนเรียกได้เลยนะครับ"
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"ค่ะ พี่ไม่รบกวนแล้วนะคะ"

มาลัยยังไม่ทันเลื่อนประตูปิด เสียงนุ่มของหมอปาลก็แทรกขึ้นก่อน

"พี่แมวครับ"

"คะ?"

"ถ้าพรุง่นีผ้มจะขอลาสกัครึง่วันเช้า...อืม เอาเป็นว่าผมขอลาสกัช่ัวโมง

ดกีว่า แล้วจะเข้ามาตรวจสกัสบิโมง พ่ีแมวช่วยเลือ่นควิให้ผมหน่อยนะครบั 

คือ...ธุระส�าคัญน่ะครับ"

"ได้สิคะ สบายมาก หมอปาลไปท�าธุระส�าคัญเถอะค่ะ"

ปาลนั่งจ้องปิ่นโตสีหวานอยู่ตามล�าพังเกือบนาที ก่อนถือมันติดตัว 

ไปยังห้องพักแพทย์แล้วจัดแจงแกะปิ่นโตออกมาทีละชั้น 

ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว...ไก่ห่อใบเตย...ต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับ...และ 

ข้าวอัญชัน

อิศยารู ้ว่าเขาไม่ชอบทานเผ็ดก็เลยท�าเมนูพวกนี้มาให้รึเปล่านะ  

คิดแล้วก็ตัดสินใจโทรศัพท์หาเจ้าของปิ่นโตเสียหน่อย

"ฉันได้ปิ่นโตแล้วนะ ขอบใจมาก"

"เอ๋ยจ�าได้ว่าหมอปาลทานเผด็ไม่ค่อยได้ กเ็ลยท�าเมนนูี้ให้เป็นพิเศษ" 

ค�าว่า 'พิเศษ' ท�าให้รอยยิ้มเบ่งบานขึ้นบนดวงหน้าหล่อเหลา การได้

เป็นคนพิเศษของอิศยามันต้องรู้สึกดีขนาดนี้เชียวเหรอ 

"ติชมได้นะคะ" 

"อืม เดี๋ยวเย็นนี้ฉันไปบอก"

"ไม่ถึงกับต้องมาหาเอ๋ยหรอกค่ะ หมอปาลงานยุ่งไม่ใช่เหรอคะ"

"วันนี้ฉันพอมีเวลา สักหกโมงเธอคงยังไม่นอนใช่ไหม" ปลายสาย 

เงียบไปครู ่หนึ่ง "ฉันไม่ได้จะเข้าไปในบ้าน ฉันรู ้ว ่ามันไม่เหมาะสม  

แค่เจอหน้าบ้านก็ได้"

"งั้นก็ได้ค่ะ"
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"แล้วพรุ่งนี้เช้าเธอว่างไหม"

"กี่โมงคะ"

"สักเก้าโมง เธอสะดวกไหม"

"ได้ค่ะ เอ๋ยไปส่งไปรษณีย์ตอนสบิโมง หลงัจากนัน้ค่อยทยอยส่งป่ินโต

ให้ลูกค้า"

"งั้นเย็นนี้ฉันแวะไปคุยรายละเอียดกับเธออีกทีแล้วกัน"

"ค่ะ" 

อิศยาวางสายไปแล้ว แต่หัวใจของปาลไม่ได ้เต ้นเบาลงเลย  

ความรู ้สึกนี้คือ 'ความรัก' แบบท่ีใครหลายคนไขว่คว้า พยายามสุด 

ความสามารถเพื่อให้ได้มาหรือเปล่านะ 

ปาลเห็นแม่ค้าป่ินโตรออยู่ท่ีหน้าประตตูอนเขาขับรถมาจอดหน้าบ้าน 

เขาแสร้งท�าอะไรขลุกขลักในรถครู่หนึ่งเพื่อข่มเสียงหัวใจเต้นแรง กระท่ัง

แน่ใจว่ามันสงบลงแล้วจึงก้าวลงจากรถ 

"หมอปาลเข้ามานั่งในบ้านก่อนสิคะ"

อิศยาคงไม่ใช่คนคดิมากและไม่แคร์ค�าคนจงึผายมือเช้ือเชิญชายหนุม่

เข้าบ้าน แต่ปาลซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าและเติบโตมาในสังคมที่ค�านึงถึงหน้าตา

เป็นหลักกลับส่ายหน้า

"เย็นแล้ว เธอเป็นผูห้ญิงอยู่ตวัคนเดียว ใครผ่านมาเห็นเข้าคงไม่งาม"

รอยขบขันระบายอยู่ในดวงตากลมโต เรยีกรอยแดงซ่านข้ึนบนใบหน้า

เคร่งขรึม

"ฉันรู้ว่าฉันหัวโบราณไปหน่อย แต่ที่พูดก็เพราะเห็นแก่เธอหรอกนะ"

"เอ๋ยไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย หมอปาลรอสักครู่นะคะ เอ๋ยไปหยิบน�้า

มาให้" 

เธอหายเข้าไปในบ้านครู่หนึ่งก็เดินออกมาพร้อมน�้าสีเหลืองอ่อน 
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ส่งกลิ่นหอมสดชื่น ปลุกประสาทให้ตื่นตัว และรินรดหัวใจของเขาให้ชุ่มชื้น

อีกครั้ง

หมอปาลจิบน�้าเสร็จก็มองหน้าหญิงสาว เราต่างประสานสายตากัน

อยู่ครูห่นึง่ก่อนท่ีเธอจะเป็นฝ่ายเบ่ียงสายตาไปทางอืน่ เขากระแอมกระไอข้ึน 

หนึ่งครั้งแล้วเอ่ยเสียงขัดเขิน

"อาหารของเธอยังอร่อยเหมือนเดิม"

อิศยายักไหล่ยิ้มๆ "ของมันแน่อยู่แล้วค่ะ"

"พรุ่งนี้เธอจะท�าเมนูอะไร"

"เอ๋ยยังไม่ได้คิดเลยค่ะ หมอปาลทานเผ็ดไม่ได้ เอ๋ยคงต้องคิดเมน ู

ให้ใหม่"

"แล้วปกติตอนเช้าเธอกินอะไร"

"แล้วแต่วันค่ะ ส่วนใหญ่ก็กาแฟกับขนมปังปิ้ง"

"งั้นพรุ่งนี้เช้าเธอท�าเผื่อฉันที่นึงสิ"

เรียวคิ้วสวยเลิกขึ้น เอียงหน้ามองคนพูดอย่างงุนงง 

"ฉันจะมารับเธอตอนเช้า คงยังไม่ได้ทานอะไร เธอท�าอาหารเช้า 

เผื่อฉันที่นึงแล้วกัน"

"เราจะไปไหนกันเหรอคะ"

"อ�าเภอ!"

ค�าตอบสั้นและเรียบง่าย แต่เรียกรอยแดงเรื่อข้ึนมาประดับดวงหน้า

เล็กจ้อย เธอก้มมองมือตัวเอง ไม่กล้าสบตาด�าจัดท่ีทอดมองมาด้วย 

แววลึกล�้า

"หมอปาลแน่ใจแล้วใช่ไหมคะ"

"อืม เธอเองก็แน่ใจแล้วไม่ใช่เหรอถึงส่งปิ่นโตให้ฉัน"

"ค่ะ เอ๋ยตัดสินใจแล้ว"

น�้าเสียงของเธอไม่มั่นคงนัก เพราะรู้สึกใจหายกับการเปลี่ยนแปลง 
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ในชีวิตที่ก�าลังจะเคลื่อนเข้ามาอีกครั้ง 

"เสรจ็จากอ�าเภอฉันคงต้องกลบัโรงพยาบาล ลางานไว้แค่ช่ัวโมงเดยีว"

"เอ๋ยก็ต้องไปส่งของเหมือนกันค่ะ"

เราเงียบกันไปอีกช่ัวอึดใจ ต่างคนต่างมองไปคนละทาง ครู่หนึ่ง 

ปาลจึงเอ่ยแทรกความเงียบขึ้นมา 

"ป้าของเธอจะมาเมื่อไร"

"ป้านงบอกว่าจะมาหาเอ๋ยวันศุกร์ ตอนบ่ายโมงค่ะ"

"ถ้างั้นตอนเธอไปส่งปิ่นโตท่ีโรงพยาบาลฉันติดรถเธอกลับมาบ้าน 

ด้วยแล้วกัน จะได้คุยกับป้าเธอด้วย"

"แล้วหมอปาลต้องออกตรวจคนไข้ไหมคะ เอ๋ยเกรงใจน่ะค่ะ เอ๋ยคุย

กับป้านงเองได้"

"ไม่เป็นไรหรอก ให้ฉันอยู่ด้วยดีกว่า คุยสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จ"

ท่าทางเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการท�าให้หญิงสาวรู้สึกเกร็งเหมือน 

ยืนอยู่ต่อหน้าครูฝ่ายปกครอง 

"ถ้างั้นเอาตามที่หมอปาลว่ามาก็ได้ค่ะ" 

แล้วบรรยากาศก็ตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้ง 

"ส่วนเรื่องงานแต่ง เอ๋ยว่าเราไม่ต้องจัดก็ได้นะคะ ไม่ยุ่งยากดี"

ปาลรู้ว่าอิศยามีความคิดเป็นของตัวเอง เธอไม่แคร์สายตาคนอ่ืน  

ไม่คิดจะสนใจด้วยซ�า้ แต่เขาอยากให้ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในโคกเสอืเผ่น อย่างเช่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอรับรู้การแต่งงานของเราท้ังสอง เพราะ

อยากตัดความหวังของนงพะงา และบีบเสี่ยซ้งไม่ให้หน้ามืดคิดลงมือ 

ท�าร้ายภรรยาของเขา 

"ต้องจัดสิ ฉันขอหาวันว่างก่อนแล้วกัน แต่จะพยายามให้เร็วท่ีสุด 

ระหว่างนี้เธอคิดไปก่อนแล้วกันว่าอยากจัดงานแบบไหน ฉันไม่ค่อยรู้เรื่อง

พวกนี้นัก ถ้าเธอมีไอเดีย อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็มาเบิกเงินกับฉันได้"
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"เอ๋ยไม่อยากเปลืองเงิน จัดงานเล็กๆ ก็พอค่ะ ถ้าเราหย่ากันขึ้นมา 

จะได้ไม่เปลืองเงินไงคะ"

เธอต้องพูดอะไรผิดแน่เลย หมอปาลถึงเคร่งขรึมข้ึน แววตาด�าจัด 

เย็นยะเยือกจนขนแขนสแตนด์อัพ 

"เกือบสองทุ่มแล้ว เธอเข้าบ้านเถอะ"

"หมอปาลขึ้นรถก่อนสิคะ เดี๋ยวเอ๋ยรอส่งหมอปาลก่อน"

"เธอเข้าบ้านเถอะ ฉันอยากแน่ใจว่าเธอล็อกบ้านเรียบร้อยแล้ว"

"เอ๋ยก็อยากแน่ใจว่าหมอปาลขึ้นรถแล้วเหมือนกัน"

"อย่าดื้อเอ๋ย!"

หากคนภายนอกผ่านมาเห็นคงคิดว่าท้ังสองคนเป็นคู่รักท่ีไม่อยาก

แยกจากกัน แต่อิศยารู้ดีว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

"งั้นหมอปาลขับรถดีๆ นะคะ แขน...ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะ"

"ดีขึ้นเยอะแล้ว เธอเข้าบ้านเถอะ เดี๋ยวฉันคงกลับโรง'บาลเลย" 

อิศยามคี�าถามอกีมากมาย แต่ไม่อยากกวนเวลาอันมค่ีาของหมอปาล

กว่านี้จึงเดินเข้าบ้านล็อกประตูเสร็จสรรพ โดยหารู้ไม่ว่าผู้ชายหน้าขรึม 

กลับระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ราวกับสะกดกลั้นความตื่นเต้น 

ไว้เต็มอก ใช้เวลาอยู่หลายนาทีกว่าหัวใจจะสงบแล้วค่อยเคลื่อนรถออกไป
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โคกเสอืเผ่นเป็นชุมชนขนาดเลก็ ผูค้นท่ีนีล้่วนเป็นคนพืน้ถิน่ รูจ้กัมักจี ่

กนัมาตัง้แต่เกดิ มีความผกูพนัในชุมชนสงู ดังนัน้ข่าวการจดทะเบยีนสมรส

ระหว่างหมอปาลกับอิศยาในเช้าวันรุ ่งข้ึนท่ีอ�าเภอจึงดังกระฉ่อนไปท่ัว 

โคกเสือเผ่น และท�าให้ผู้เป็นป้าบุกมาวีนหลานสาวถึงบ้าน 

"แกคิดจะท�าอะไรของแก นังเอ๋ย!"

นงพะงาตวาดแว้ดทันทีท่ีเจอหลานสาวในบ้าน ทว่าอิศยากลับวาง

สีหน้าเรียบเฉย เพราะเธอคาดเดาไว้แล้วว่าอีกฝ่ายคงมาตามราวีแน่นอน 

แต่ไม่คิดว่าจะเร็วถึงเพียงนี้ 

"เอ๋ยกบัหมอปาลรกักนักเ็ลยจดทะเบียนสมรสกนั ไม่เห็นแปลกตรงไหน 

นี่คะ"

"พวกแกคบกันตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมคนทั้งโคกเสือเผ่นถึงไม่รู้"

"แล้วท�าไมเอ๋ยต้องป่าวประกาศให้คนท้ังโคกเสอืเผ่นรูว่้าคบกบัหมอปาล 

ล่ะคะ"

"โกหก! ฉันไม่เช่ือหรอกว่าแกกบัหมอปาลคบกนั ไม่มีใครรูเ้รือ่งนีเ้ลย 

แกคิดจะใช้หมอปาลเป็นกนัชนใช่ไหม แกคดิเหรอว่าหมอใช้ทุนจะมปัีญญา

บทที่
6

ภรรยำป้ำยแดง
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ใช้หนี้หลายล้านได้"

"เอ๋ยไม่รู้ว่าป้านงพูดเรื่องอะไร หนี้ก็ส่วนหนี้ มันเกี่ยวอะไรกับการที่

เอ๋ยแต่งงานกับหมอปาลล่ะคะ"

"หรือว่าแกกับหมอปาลแอบกินกันแล้วแกท้องขึ้นมา หมอปาลก็เลย

ต้องจดทะเบียนกับแก"

"ก็ไม่รู้สิคะ"

อิศยาโกหกค�าโตพลางเหลือบมองใครบางคนท่ีก�าลังยืนนิ่วหน้าอยู่

หน้าประตูบ้าน คนหัวโบราณอยู่ในกรอบอย่างหมอปาลคงไม่พอใจท่ีเธอ

ท�าให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหาย 

เธอเดินเบี่ยงไปรับหมอปาลที่หน้าประตู พยายามส่งสายตาลุแก่โทษ 

แต่เขากลับใช้ความเงียบข่มจนเธอตัวหดเล็กลง 

"อ้อ หมอปาลมาพอดี ฉันมีเรื่องจะคุยกับหมอเหมือนกัน"

"ผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณนงเหมือนกันครับ"

"เรื่องจดทะเบียนนี่มันอะไรกัน ฉันเป็นป้าของนังเอ๋ย ท�าไมฉันไม่รู้ 

หมอไม่คิดจะมาขออนุญาตฉันรึไง"

"เอ๋ยอายุย่ีสิบปีแล้ว ในทางกฎหมายถือว่าบรรลุนิติภาวะ มีสิทธิ์ 

จดทะเบียนสมรสได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองยินยอมนะครับ"

"อ๋อ หมอคงเห็นว่าถมยามันตายแล้วเลยคิดจะหลอกนังเอ๋ยล่ะสิ  

นังเอ๋ยยังเด็ก หนังสือหนังหาก็ไม่ยอมเรียน มันถึงได้โง่โดนหมอจูงจมูก  

ถงึยงัไงฉันกเ็ป็นญาตคินเดยีวของมนั ฉันไม่เห็นด้วยกบัการจดทะเบียนสมรส  

พรุ่งนี้ฉันจะไปแจ้งความ"

อิศยาหน้าซีดเผือด หันขวับมองหมอปาลราวกับขอความช่วยเหลือ 

"คุณนงชอบอ้างกับใครต่อใครว่าเป็นญาติเอ๋ย แต่ผมสอบถามจาก 

ลุงก�านันซ่ึงเป็นคนพื้นท่ี รู ้จักกับลุงถมมาต้ังแต่เด็ก ลุงก�านันบอกว่า 

คุณนงกับลุงถมไม่ได้เกี่ยวดองกันทางสายเลือด เพียงแต่ลุงถมให้เกียรต ิ
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นับเป็นญาติเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ ต่อกันท้ังทางตรงและทางอ้อม  

การอ้างลอยๆ ไม่มีผลทางกฎหมายหรอกนะครับ"

นงพะงาขบฟันกรอด ถลึงตาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อคู่กรณี 

ท่ีจริงตนแค่รู ้จักน้องสาวของแม่ถมยาตอนอยู่เชียงใหม่ พอต้อง 

ย้ายหนีต�ารวจเรื่องเงินกู้มาหลบภัยท่ีโคกเสือเผ่นก็เลยให้น้าของถมยา 

ซึ่งเคยเป็นลูกหนี้ตนช่วยติดต่อถมยาให้ช่วยจัดแจงหาที่อยู่ให้ 

จากนั้นก็รู้จักมักจี่ มีเงินก็ให้ถมยาหยิบยืม แกล้งท�าเป็นลืมทวงบ้าง

เพราะอยากเลี้ยงมันไว้ใช้งาน คนซ่ืออย่างมันจะไปดูออกได้อย่างไร  

มันจึงนับถือเธอเหมือนญาติ แต่ไม่คิดเลยว่าไอ้หมอแว่นจะสืบรู้เข้าจนได้ 

"ก�านันพุกจะไปรูอ้ะไร ฉันต้องกรดีเลอืดสาบานกบันงัเอ๋ยด้วยไหมล่ะ 

หมอถึงจะเชื่อว่าฉันเป็นญาติมัน"

"ไม่ต้องกรีดเลือดสาบานหรอกครับ แค่เจาะเลือดตรวจดีเอ็นเอ 

ก็รู้แล้ว" 

"โอ๊ย ฉันไม่ว่างไปตรวจหรอก ยุง่มาก เดอืนหน้าโน่นแน่ะฉันถงึจะว่าง"

หมอปาลกระตกุยิม้หยัน ถงึวนันัน้อิศยากถ็กูขายให้เสีย่ซ้งไปแล้วน่ะสิ 

"ท่ีจรงิไม่ต้องล�าบากไปเจาะเลอืดก็ได้ครบั แค่เส้นผมเส้นเดยีวกต็รวจ

ได้แล้วครับ"

นงพะงาผงะเม่ือถูกหมอหน้าตายต้อนเสียจนมุม แต่ถ้าหากจะต้อง

เสียเงินก้อนโตจากเสี่ยซ้ง เจ้าแม่เงินกู้อย่างนงพะงาไม่มีวันยอม

"จู่ๆ จะมาแตะเนื้อต้องตัวฉันได้ยังไง ฉันฟ้องได้นะ"

"คุณนงก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องเอ๋ยเหมือนกันครับ ตอนนี้เอ๋ยเป็นภรรยา

ท่ีถกูต้องตามกฎหมายของผม เพราะฉะนัน้ผมมีสทิธิป์กป้องภรรยาของผม

จากคนที่คิดร้ายกับเธอ" 

"ฉันจะแจ้งความว่าหมอพรากผู้เยาว์"

"มันต้องอายุไม่เกินสิบแปดปีครับ แต่เอ๋ยยี่สิบแล้ว"
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"ถึงอย่างน้ันก็เหอะ มันอาจถูกหมอปาลหลอกไปจดทะเบียนก็ได้  

มันยิ่งโง่ๆ เซ่อๆ อยู่ด้วย"

"ผมถึงได้เชิญก�านันพุกกับป้าดาวเรืองซ่ึงเป็นผู ้หลักผู ้ใหญ่ของ 

โคกเสือเผ่นไปเป็นสักขีพยานด้วยไงครับ คนในโคกเสือเผ่นต่างนับถือ 

ก�านันพุกมาก แถมก�านันยังสนิทสนมกับลุงถมยามาตั้งแต่เล็ก คนท่ีนี ่

ล้วนรู้เรื่องนี้ดี"

มิน่าล่ะอิศยาถึงเจอลุงก�านันกับป้าดาวเรืองท่ีอ�าเภอแต่เช้า แล้ว 

ก่อนจดทะเบียนสมรสท้ังสองยังซักไซ้ไล่เลียงเสียละเอียดยิบถึงยอมเป็น

พยานรับรู้การจดทะเบียนสมรสของเธอกับหมอปาล

หมอปาลน่าท่ึงเป็นบ้าเลย เป็นผู้ใหญ่มันดีอย่างนี้นี่เอง ท�าอะไร 

ก็รอบคอบ มีแผนการรองรับเสร็จสรรพ 

"จดทะเบียนแล้วยังไงล่ะ ถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้ ฉันก็ยึดบ้านและ 

บีบให้นังเอ๋ยมันใช้หนี้ส่วนท่ีเหลืออยู่ดี อย่าคิดว่าจะหัวหมอได้คนเดียว  

ฉันก็มีเส้นสายมีทนาย ไม่ใช่จะมารังแกกันง่ายๆ"

"ผมมาเจอคุณนงวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหนี้ก้อนนั้นเหมือนกันครับ"

"อย่าคิดว่าฉันจะยกหนี้ให้ เงินไม่ใช่บาทสองบาท แล้วก็ไม่ต้อง 

ต่อรอง สลึงเดียวฉันก็ไม่ลดให้"

หมอปาลยังคงรักษาสีหน้าเยือกเย็นไว้ได้ไม่เปลี่ยนท้ังท่ีอีกฝ่าย 

ข้ึนเสียงใส่ อิศยานึกเห็นใจเขาขึ้นเป็นกอง หากไม่ได้หมอปาลคอยช่วย  

เธอก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับป้าใจร้ายอย่างไรดี 

"ผมไม่ท�าอย่างนั้นหรอกครับ"

ชายหนุ ่มนึกถึงเอกสารกู ้เงินของลุงถมยาท่ีเขาเอากลับไปอ่าน 

เมื่อวันก่อนและปรึกษาทนายของท่ีบ้านก็พบว่าเป็นเอกสารกู้เงินท่ีมีผล 

ทางกฎหมาย ดังนั้นเขาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นอกจากชดใช้หนี้ 

ที่ลุงถมยาก่อไว้แทนภรรยาป้ายแดง 
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"เพียงแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมเงินมาด้วย ก็เลยจะ..."

"ไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาคุย นังเอ๋ยต้องชดใช้หนี้ตามที่ฉันสั่ง"

"ยังไม่ถงึเดดไลน์สามอาทิตย์ไม่ใช่เหรอครบั ผมอยากจะขอเวลาคณุนง 

อีกสักหน่อย"

นงพะงาแค่นหัวเราะหยัน แค่หมอใช้ทุนกระจอกๆ จะมีปัญญาหา 

เงนิล้านมาคนืทันได้อย่างไร ถงึจะยึดบ้านแล้วก็ยังเหลอืหนีอี้กล้านกว่าบาท

"ได้สิ จะพรุ่งนี้ วันมะรืนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินก�าหนด" 

นงพะงากระชับกระเป๋าถือพลางเชิดหน้า

"ดูแลตัวเองให้ดีล่ะนังเอ๋ย ครบก�าหนดเมื่อไรฉันทวงหนี้แกทบต้น 

ทบดอกแน่"

นงพะงากลับไปแล้ว อิศยาจึงผ่อนลมหายใจออกมา เธอแทบ 

กลั้นหายใจไว้ด้วยซ�้าตอนชมมวยคู่เอกปะทะกัน คนหนึ่งถนัดรุก ส่วน 

อีกคนก็หลบซ้ายป่ายขวาก่อนจะเสยหมัดฮุคเข้าเต็มแรงจนฝั่งตรงข้าม 

หน้าหงาย 

เธอนั่งลงตรงข้ามหมอปาล จดจ้องท่าทีสง่าและเยือกเย็นของเขา

อย่างชื่นชม เดาไม่ถูกว่าแววตาด�าจัดหลังกรอบแว่นนั้นซ่อนความคิดใดไว้ 

รู้แต่ว่ามันดุดันและชวนขนลุกพิกล

"ย้ายไปอยู่บ้านฉันนะเอ๋ย"

"คะ?"

"เราแต่งงานกันแล้วไม่ใช่เหรอ"

"ตะ...แต่ว่าเอ๋ย..."

"ฉันบอกแล้วไงว่าจะไม่ฝืนใจเธอ ท่ีอยากให้เธอย้ายไปกเ็พราะเป็นห่วง  

เธอเป็นผู้หญิง อยู่บ้านตามล�าพังมันอันตราย ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้น 

จะท�าเรื่องร้ายกาจอะไรอีกบ้าง"

"ไปคืนนี้เลยเหรอคะ"
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"หรือจะให้ฉันนอนเป็นเพื่อนที่นี่ก็ได้"

แล้วมันต่างกันตรงไหนเล่า สรุปก็คือเราสองคนต้องนอนใต้ชายคา

เดียวกันอยู่ดี ท่ีจริงอิศยาไม่ได้ยึดติดกับกรอบกฎเกณฑ์ของสังคมหรอก 

เพราะคดิว่าตนกบัหมอปาลบรสิทุธิ์ใจ แต่ท่ีคดิมากกเ็พราะเธอกลวัใจตวัเอง

ต่างหาก 

ว่ากนัตามตรงหมอปาลเป็นผู้ชายหน้าตาดีมากถงึมากท่ีสดุ รปูร่างสงู 

ไหล่กว้างเหมือนนายแบบ แม้ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ แต่ไม่ว่ามุมไหน 

ก็น่ามอง ยากจะละสายตาได้โดยง่าย 

"เธอเป็นอะไรรึเปล่า เห็นจ้องฉันตั้งนาน"

อิศยาถอนสายตาจากช่วงไหล่กว้างพลางส่ายหน้ายิ้มๆ 

"เปล่าค่ะ เอ๋ยก็มองโน่นมองนี่ไปเรื่อย"

หญิงสาวเม้มปาก อยากยีผมตัวเองนัก ข้ออ้างบ้าบอก็พูดออกไปได้

เนอะ 

"คือ...ถ้าหมอปาลจะนอนก็นอนห้องพ่อได้ไหมคะ ถือรึเปล่า"

ปาลส่ายหน้า ยิ้มบางๆ ให้กับพวงแก้มแดงเรื่อของอีกฝ่าย อยากคิด

เข้าข้างตัวเองว่าอิศยาเขินอาย แต่ก็ไม่อยากตามใจตัวเองเกินไปนัก 

"ถ้างั้นเดี๋ยวเอ๋ยขึ้นไปจัดที่นอนให้นะคะ"

"อืม ถ้างั้นระหว่างนี้ฉันกลับไปเอาเสื้อผ้าท่ีบ้านก่อน เธอปิดประตู

ลงกลอนให้เรียบร้อยล่ะ"

อิศยาโคลงศีรษะ เดินไปส่งหมอปาลที่หน้าประตู เขาหยุดยืนอ้อยอิ่ง

ท่ีข้างรถ ยังไม่ยอมข้ึนรถเสียที เธอฝืนสบนัยน์ตาคู่คมไม่ไหวจึงหันขวับ

กลับเข้าบ้านแล้วปิดประตู

"ฉันยังไม่ได้ยินเสียงล็อกกลอนเลยเอ๋ย"

เสยีงทุ้มนุม่ดงัจากนอกบ้าน ท�าเอาหญิงสาวยกมอืข้ึนกมุแก้มร้อนเห่อ  

แค่ให้ล็อกประตูบ้าน ท�าไมต้องใจเต้นแรงแบบนี้ด้วยเล่า 
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เธอไม่เคยมีแฟนมาก่อน วนัๆ อยูก่บัท้องทุ่งกว้าง ตกปลา ว่ิงไล่ผเีสือ้

ไปวันๆ เจอผู้ชายใจดี สุภาพอ่อนโยนแบบนี้ก็ชักรับมือไม่ถูกเหมือนกัน

"เอ๋ย!"

"ค่ะๆ ล็อกแล้วค่ะ"

หลงัจากลงกลอนประตูเรยีบร้อยแล้ว เธอจึงได้ยินเสยีงรถยนต์เคลือ่น

ออกไป แล้วเหตุใดใจเธอยังเต้นไม่หยุดแบบนี้เล่า 
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